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سپاسگزاري

دومين چاپ اين رساله توسط «برنامة كنترل سرطان» بخش «مديريت بيمارى هاى غيرواگير» تهيه شده 
كه با واحد «بيمارى هاى غيرواگير و سالمت عقل» ادارة مركزى WHO در ژنو همكارى دارد. مندرجات 
اين كتاب پس از گردهمايى كشورهاى در حال توسعه در مورد برنامه هاى ملى كنترل سرطان در دسامبر 
2000 در ژنو تنظيم گرديد و فهرست اسامى شركت كنندگان در اين جلسه و دو گردهمايى قبل جهت 

شرح برنامه هاى ملى كنترل سرطان در انتهاى اين گزارش آمده است. 
سرمقالة هر دو چاپ را «آنتونى ميلر»1 تهيه نموده اند و «ِكنِت استانلى»2 نيز در تهية سرمقالة چاپ دوم 
همكار ما بوده است. افرادى هم پس از گردهمايى دسامبر 2000 براي تهية اين رساله دعوت شده اند و 
با بازبيني بخش هاى اختصاصى، همكارى مؤثرى داشته اند. ازجملة اين افراد مي توان «آماندا مارتين»3 ، 

«سيسيليا اسپوتودا»4 و «آندرياس اولريخ» 5را كه از اعضاي تيم برنامة كنترل سرطان هستند، نام برد. 
منشى پروژه «ماريان آكپاما»6 و ناظر كيفي گزارش، «آنجال هادن»7 بود و طراحى رساله نيز به  وسيلة 

«شبكه هاى توسعة و سالمت»8 انجام گرفت.

1)Anthony Miller
2)Keneth Stanley
3)Amanda Marlin 
4)Cecilia Seputveda
5)Andreas Ulrich 
6)Maryann Akpama 
7)Angela Haden Health 
8) Health Development Networks



پيام رئيس كل سازمان جهاني بهداشت

«سرطان» كماكان وحشتي عميق از قاتل ناشناسي را مجسم مي كند كه بي هيچ نشانه اي در حال خزيدن 
به سوي ماست و همچون استعاره اي نااميدكننده، تازيانه اي را مي ماند كه منابع فكري و احساسي ما را 
تضعيف مي كند. تعداد مبتاليان به سرطان چنان زياد است كه هر يك از ما به عنوان بيمار، عضو خانواده 
يا يك دوست، باالخره يك بار با آن روبه رو شده يا خواهيم شد. امروزه بيش از20 ميليون نفر در جهان 

زندگي مي كنند كه با اين بيماري مهلك دست به گريبانند.     
در تمامي كشورها هنوز براي پيشگيري، درمان و بهبود اين رنج جا براي كارهاي بيشتري وجود دارد كه 
بتوان انجام داد. با دانش امروز امكان پيشگيري از حداقل 10 ميليون بيمار سرطاني وجود دارد كه ساالنه 
در سراسر جهان بروز مي كند. در جايي كه منابع كافي وجود دارد نيز دانش امروز اجازه كشف زود هنگام 
و درمان مؤثر را در بيش از يك  سوم موارد مي دهد. كاهش درد ومراقبت نگهدارنده مي تواند سبب بهبود 
كيفيت زندگي بيماران سرطاني و خانوادة آنها شود. از اين نظر حتي در صورت وجود منابع بسيار محدود 

بايد به جهت برقراري روش هاي مؤثر و ارزان كمك كرد.
داخل  ملكولي  تنظيم  پيچيدگي هاي  از  كه  بطوري  دارد؛  وسيعي  ابعاد  بدخيم  بيماري  كنترل  و  درك 
سلولي گرفته تا انتخاب روش هاي زندگي را در برمي گيرد. لذا براي پيشبرد چنين سياستي به مديريتي با 
صالحيت و بهترين روش استفاده از منابع در دسترس براي برنامه ريزي، راه  اندازي و ارزيابي راهبردهاي 
كنترل بيماري نياز است. پيشگيري و كنترل سرطان در بين مهم ترين چالش هاي سالمت عمومي و علمي 

اين عصر قرار دارد. 
هدف ما كاهش مرگ و مير و ناتواني در برابر سرطان، بهبود كيفيت زندگي بيماران سرطاني و خانوادة 
آنها در هر نقطه از دنياست كه بار بيماري هاي سرطان در آنجا باال بوده يا روند افزايش فاكتورهاي خطر 

سرطان وجود دارد. 
آموخته ايم كه بدون در نظر گرفتن  محدوديت منابع كشور، برنامه اي ملي، ايده آل و با مديريتي شايسته 
قادر خواهد بود كه ميزان بروز سرطان را كاسته و زندگي بيماران سرطاني را بهبود بخشد. «برنامة جامع 
ملي كنترل سرطان» روش هاي مختلف كنترل بيماري و راه اندازي روش هايي را كه براي غالب جمعيت 
مقرون به صرفه و مفيد باشد، ارزيابي مي كند. اين برنامه ها بايد سبب پيشبرد راهنماي درمان شوند و با 
تأكيد بر «پيشگيري از سرطان» عوامل ايجاد و بروز سرطان را به سرعت كشف كنند تا با درمان قطعي 

آن، راحتي بيشتر بيماران با بيماري پيشرفته را فراهم نمايد.
چنان كه مي دانيم دست كم 1/3 موارد جديد ساالنة سرطان قابل پيشگيري است. «دخانيات» بزرگترين 
عامل منفرد قابل پيشگيري سرطان در جهان امروز مسبب حدود 30% تمامي مرگ و ميرهاي سرطان در 
كشورهاي توسعه يافته است و رشد سريعًا فزاينده اي در كشورهاي در حال توسعه و در جمعيت هاي با سطح 
اجتماعي و فرهنگي پايين دارد. دخانيات تنها محصول قابل دسترسي است كه نيمي از مصرف كنندگان 

منظم خود را مي كشد. 
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عالوه بر اقدامات جامع و قوي كنترل دخانيات، «تعديل رژيم غذايي» روش مهم ديگر در كنترل سرطان 
است. افزايش وزن و چاقي هر دو فاكتورهاي خطر جدي براي سرطان هستند؛ لذا رژيم غذايي داراي 
ميوه و سبزي باال مي تواند خطر چند نوع سرطان را كاهش دهد؛ در حالي  كه مصرف سطوح باالي مواد 

نگهدارنده و گوشت قرمز خطر افزايش سرطان را در پي دارد.
در عصر ما پيشرفت هاي علمي زيادي براي درمان سرطان صورت گرفته و يا در حال انجام است. در  
حالي كه دانستن عامل درمان براي برخي سرطان ها مي تواند بسيار مؤثر باشد، اما هنوز دسترسي اندك به 
درمان و تأخير در دريافت مراقبت هاي پزشكي سبب پايين بودن ميزان طول عمر در بسياري از كشورهاي 

در حال توسعه است. 
باليني» سرطان جهت سهولت در كشف زود هنگام بيماري نيز عامل  آگاهي بيشتر نسبت به «عالئم 
مهم ديگري است. در جايي  كه آزمايش هاي مناسب و تسهيالت در دسترس  باشد، غربالگري افراد ظاهراً 
سالم مي تواند سرطان را در مراحل زود هنگام يا اوليه نشان دهد. اما از سويي ديگر در زماني كه درمان 
مي تواند كارساز باشد، «محدوديت منابع» عامل مهمي در عقيم ماندن درمان بيماران با بيماري بسيار 

پيشرفته تلقي مي شود.
همة ما درس هاي مهمي در زمينة مراقبت نگهدارنده  آموخته ايم. ميليون ها نفر در سراسر جهان نه تنها از 
سرطان بلكه از بيماري هاي مزمن و كشنده در مراحل پيشرفته نيز رنج مي برند. آن زمان كه تالش براي 
پيشگيري شكست مي خورد و فاصلة بيمار و خانواده اش با درمان لحظه به لحظه فزوني مي يابد، ويرانگري 
آغاز مي شود. اين بيماري ها بر همة مردم و در تمامي ابعاد انساني اثر مي گذارند؛ جسمي، روان شناختي، 

اجتماعي و روحي. 
خوشبختانه روش هاي عمومي و كم هزينه اي كه بتواند از اين رنج ها بكاهد و نيازهاي فوري بشردوستانه 
را برآورده سازد، وجود دارد. اقدام براي مراقبت نگهدارنده مناسب، جزء اساسي در هر برنامة ملي كنترل 
سرطان است و روش WHO در كنترل و پيشگيري بيماري هاي غيرواگير تأكيد خود را بر افزايش مقابله 

با سرطان در كشورهاي فقير، كم  درآمد و رنجور قرار داده است. 
ما از دو سال پيش، ميزان پيشرفت در راه اندازي برنامه هاي ملي كنترل سرطان را به عنوان بخشي از 
راهبردهايي كه از دو دهة قبل آغاز شده، بررسي كرده و براساس تجارب اعضاي رسمي و همكاري با ساير 
شركا، قدرت و ضرورت اين راهبرد را توضيح داده ايم. در حالي كه بسياري از اعضاي رسمي نياز به توسعة 
برنامه هاي ملي كنترل سرطان را تشخيص داده اند، افراد قليلي در جهان صنعتي و حتي تعداد كمتري در 
كشورهاي در حال توسعه اين امر را تحقق داده اند. نتيجه آن كه انسان هاي زيادي از سرطان هاي قابل 

پيشگيري فوت مي كنند يا از درد و اضطراب غيرضروري تا پايان عمر رنج مي برند. 
فقدان روش هاي جامع و سيستماتيك، ضعف در سازماندهي و برقراري اولويت ها، و استفادة غير مؤثر از 

منابع مانع اجراي برنامه ريزي كارساز در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه است. 
نگهدارندهدر اغلب بيماران، پيشگيري اوليه، كشف زود هنگام و مراقبت نگهدارندهدر اغلب بيماران، پيشگيري اوليه، كشف زود هنگام و مراقبت نگهدارنده علي رغم اين  كه آيا واقعًا مقرون 
به صرفه اند و يا موجب بهبودي در كيفيت زندگي بيماران مي شوند، به نفع روش هاي درماني مورد غفلت 
قرار گرفته اند. همة اينها بواسطة فقدان دانش، نبود ارادة سياسي و عدم ظرفيت ملي در توسعه و راه اندازي 
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اولويت ها اتفاق مي افتد. 
ما معتقديم كه تعمق جهت يافتن بهترين راه حل در كنترل سرطان و تسهيل مشاركت دولت ها و ساير 
شركا در تجارب موفق كشورها از وظايف سازمان جهاني بهداشت است و به عنوان منبع اصلي جهان در 
دانش سالمت عمومي، خود را متعهد مي دانيم تا اين دانش را از قوه به فعل برسانيم. اما بايد با ديگران 

كار كرد؛ چون «سالمتي» مسئوليت مشترك دارد.
ما در پاسخ به مشكل جهاني سرطان، حركت در مسيري را براي پيشبرد و تقويت گسترش برنامه هاي 
كلي كنترل سرطان به عنوان بهترين راهبرد شناخته شده آغاز نموده ايم. روز آمد كردن و انتشار قواعد و 
سياست هاي مؤثر در برنامه هاي ملي كنترل سرطان و تهية راهنماي توسعة اين برنامه ها از اجزاي كليدي 

اين راهبرد است. 
اين رساله، كه پيش روي داريد، آخرين يافته ها و توصيه هاي WHO را ارائه مي كند و قالب جديدي 
براي گسترش خط مشي و مديريت برنامه است؛ بطوري كه با زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي 
همة كشورها سازگار باشد. لذا اطالعاتي را به دست مي دهد كه راهنماي توسعة برنامه هاي ملي آسان، 

منصفانه، مداوم و مؤثركنترل سرطان باشد.
مي دانم آنچه كه قصد انجامش را داريم، ساده نيست. اما سختي و فشارها بسيار كم اهميت تر از فرصت هاي 
كاهش مرگ و مير و رنج ناشي از سرطان است. اميدوارم كه اين گزارش از يك طرف مشاركتي باشد 
براي پايان تنهايي و نااميدي بيماران سرطاني؛ و از طرف ديگر ارادة ملّي براي كنترل جامع سرطان را 

تقويت كند. من اين را باور دارم و بايد اقدام كنيم.

Gro Harlem Brundtland
Geneva

May 2002
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مقدمه دبير كل اتحاديه جهاني عليه سرطان

سرطان بطور فزاينده فاكتوري مهم در بار جهاني بيماري در دهه هاي آينده خواهد بود. پيش بيني مي شود 
كه ظهور موارد جديد سرطان از 10 ميليون نفر در سال 2000، به 15 ميليون نفر در سال2020 افزايش 

يابد. حدود 60% اين موارد جديد در قسمت هاي كمتر توسعه يافته جهان ايجاد مي شوند. 
بهبود كنترل سرطان به ميزان قابل توجهي به راهبردهاي پيشگيري و برنامه هاي كشف زود هنگام از 
جمله اطالع از نوع مبارزه و برنامه هاي غربالگري مبتني بر جمعيت ارتباط دارد و موفقيت در برنامه هاي 
كشف زود هنگام نيز به استفادة كامل و مؤثر از امكانات درماني وابسته است. علي رغم انفجار در دانش 
بيولوژي تومور، دهة ديگري قبل از كاربرد آن در اصول دارو و درمان، بدون كاهش قابل توجه در مرگ و 
مير سرطان گذشت. بنابراين جنبه هاي كنترل سرطان بايد در متن روشي جامع و سيستماتيك ديده شود؛ 

يعني «برنامه يا راهبرد كنترل سرطان». 
نيروهاي مقابله با سرطان شامل بخش هاي دولتي، غيردولتي، خصوصي و سازمان هاي حرفه اي است. 
موضوع مشترك آنها نيز كاهش مرگ و مير و بيماري بر اثر سرطان است. هر بخش در متن يك برنامه، 
طرح يا راهبرد ملي كنترل سرطان نقش مهمي بازي مي كند؛ هرچند كه وسعت نسبي آن نقش براساس 

موقعيت كشور متفاوت است.
و  مراقبتي  تسهيالت  سرطان،  درمان  پيشگيري،  فعاليت هاي  ثبت،  تحقيقات،  در  غيردولتي  بخش 
از طريق كمك هاي مالي نقش  يا  ارائه مستقيم خدمات  با  اين بخش ها  تأثيرگذار است.  برنامه ريزي ها 
دارد. البته وسعت انواع فعاليت ها از كشوري به كشور ديگر متفاوت است؛ بطوري كه در برخي كشورها 
دولتي محلي  از بخش هاي  بيماري  پيشگيري  و  غربالگري  و سرماية  دولت مركزي،  از  درمان  سرماية 
حاصل مي شود. اما در كشورهاي ديگر سازمان هاي غيردولتي بر كشف زود هنگام سرطان و پيشگيري 
تمركز دارند. براي همة سازمان ها آگاهي از پيچيدگي هاي كنترل سرطان و نقشي كه بايد از طريق تالش 
هماهنگ شده با ساير بخش ها در رسيدن به اهداف برنامه يا راهبرد كنترل سرطان داشته باشند، بسيار 

مهم است. 
بخش غيردولتي منبع مهم قابليت هاي تكنيكي، مهارت ها و منابع مرتبط با مراقبت و تحقيق در سرطان 
است. بنابراين سازمان هاي غيردولتي توانايي ارزشمندي را در دستيابي به گروه هاي تخصصي و عمومي 
فراهم مي نمايند. مشاركت گروه ها در مراقبت سرطان اساسي است. اين نياز مخصوصًا در جوامع درحال 
توسعه به صورت حاد مطرح است كه آن هم به علت كمبود منابع و محدوديت هاي عملي سيستم هاي 

دولتي مراقبت سالمت مي باشد. 
قسمت هاي عمدة بودجة مراقبت بهداشت در كشورهاي در حال توسعه كه براي شروع بسيار ناكافي است، 
بيماري هاي  برنامه هاي كنترل  به  يافته و مقدار كمي جهت اختصاص  بيماري هاي واگير اختصاص  به 
غيرواگير باقي مي ماند. لذا سازمان هاي غيردولتي و داوطلب مي توانند نقش قابل توجهي در كمك به 
تالش سيستم بهداشتي دولت در جهت كاهش تبعيض در پوشش سرويس هاي مراقبت سرطان داشته 
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پيشبرد  سبب  بهداشت  جهاني  سازمان  و  سرطان»1  عليه  جهاني  «اتحادية  با  نزديك  همكاري  باشند. 
مشاركت سازمان هاي غيردولتي در راه اندازي و گسترش راهبردهاي ملي و محلي كنترل سرطان مي شود 
و به توانايي اين سازمان ها در كشف زود هنگام و پيشگيري سرطان بويژه از طريق برنامه هاي تحصيلي و 
آموزش كمك مي كند. بخش غيردولتي نيز با مشاركت خود در استقرار طرح يا راهبرد ملي كنترل سرطان 
قادر خواهد بود نقش خود را در فراهم آوردن خدمت و مراقبت از سرطان نظير پشتيباني جهت تحقيق 

در سرطان بهتر ارائه نمايد. 
برخورد جامع و سيستماتيك با مشكل سرطان همچنان كه در برنامة ملي كنترل سرطان نشان داده شده 
است، به همة فراهم كنندگان تحقيق و مراقبت سرطان حداكثر امكان تمركز صحيح و متناسب در كار 
برنامه هاي ملي كنترل سرطان وسيلة مناسبي براي  WHO در مورد  خود را خواهد داد. چاپ رساله 
پيشبرد راهبردهاي كنترل سرطان است. اجزاي مختلف برنامه سرطان و جنبه هاي سازماندهي مناسب آن 
بخوبي توضيح داده شده اند. همانند چاپ اول، اين رساله ارزش زيادي در راه اندازي و استقرار طرح هاي 

ملي كنترل سرطان خواهد داشت.

Stener Kivinnsland
Oslo

May 2002

viii

1) UICC



پيشگفتار مسؤول هماهنگي كنترل سرطان در سازمان جهاني بهداشت

اين رساله به تهيه چارچوبي براي توسعة «برنامه هاي ملي كنترل سرطان» كمك مي كند. روش زيربنايي 
آن، كاربرد علم در اعمال سالمت عمومي است و آنچه را كه در كنترل و پيشگيري سرطان، علمي و 
مناسب باشد، با هدف نهايي كاهش مرگ  و مير و عوارض سرطان و بهبود كيفيت زندگي جمعيت هدف، 

بيان مي نمايد. 
اين رساله در وهلة اول براي سياست گزاران بهداشت و حوزه هاي مرتبط در نظر گرفته شده، اما براي 
وزارتخانه هاي بهداشت و مؤسسات علمي، و در مقياسي كلي تر براي انكولوژيست ها و حرفه هاي بهداشتي 

ديگر نيز كه به آگاهي از توسعه در زمينه كنترل سرطان نياز دارند، جالب خواهد بود. 
چاپ نخست اين رساله پس از گردهمايي گروه كاري برنامة ملي كنترل سرطان، 29- 25 نوامبر 1991، 
در ادارة مركزي WHO در ژنو آماده شد و چاپ دوم نيز در همان جا به كوشش برنامة كنترل سرطان 
بخش مديريت بيماري هاي غيرواگير WHO پس از گردهمايي در مورد برنامه هاي ملي كنترل سرطان 
در كشورهاي در حال توسعه در دسامبر سال 2000 تنظيم شد. راهنماي ناشر در هر دو چاپ «پروفسور 
البته در چاپ دوم كتاب، «دكتر ِكنِت استانلي» نيز در تهيه سر مقاله ياريگر ما  آنتوني ب. ميلر» بود. 

بوده اند. همچنين از «دكتر ژان استرانسوارد»1 رئيس سابق واحد WHO قدرداني مي كنيم. 
ما  اختيار  در  را  تجربيات خود  متعدد كه سخاوتمندانه  و سازمان هاي  تمامي همكاران  از  تقدير  اگر چه 
گذاردند امكان پذير نيست، اما ليست شركت كنندگان در گردهمايي اصلي WHO در پايان اين گزارش 

آمده است. 
به هنگام بودن اين چاپ جديد دال بر آن است كه سازمان جهاني بهداشت، بيماري هاي غيرواگير از جمله 
سرطان را به عنوان اولويت در نظر گرفته است. به عالوه اعضاي WHO در طي فعاليت خود در جهت 
«سالمت براي همه» همواره سعي دارند تا راهبردهاي ملي بهداشت را فرموله و راه اندازي كنند و در اين 
ميان طرح هاي كنترل سرطان قسمت مهم آن را تشكيل مي دهد. دفاتر محلي WHO و نمايندگان 

دولتي آن در سراسر جهان كمك تكنيكي با ارزشي را براي اين پيشقدمي فراهم نموده اند.
جهت گسترش برنامه هاي ملي كنترل سرطان در هر كشور، امر مهم آن است كه براي برقراري راهبرد 
كنترل سرطان حداكثر شرايط فراهم آيد. اين شرايط شامل تعهد و ارادة سياسي، هماهنگي بين سازمان هاي 
ارزيابي شواهد علمي و هزينة برنامه هاي فرضي و رويكردي  ملي كليدي، مشاركت در برنامه ريزي ها، 

براساس به حداكثر رساندن نتايج مطلوب مخصوصًا كاهش مرگ و مير ناشي از سرطان است.
WHO مي تواند در همكاري با كشورهاي عضو كه قصد دارند در جهت حمايت از كنترل سرطان به 
عنوان اولويت سالمت عمومي، برنامة ملي كنترل سرطان را ايجاد يا بازبيني كنند، تسهيالتي را از طريق 
مشاركت با آنها فراهم نمودن كمك تكنيكي در طي راه اندازي و توسعة راهبردها، مداخالت و خط مشي 

كنترل سرطان و كمك در ارزيابي برنامه ها فراهم نمايد. 

1) Dr. Jan Stjernsward 
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برنامة ملي كنترل سرطان  استمرار  برقراري و  بايد در  اجزايي كه  ارائه  بتواند در مورد  اين رساله شايد 
سهيم باشند مورد توجه قرار گيرد، اما قادر نيست كه مدل نهايي عملي و جامعي را فراهم نمايد. البته 
بسياري از كشورها قادر خواهند بود در موقعيت هاي خاص با راهنماي حاضر بطور موفقيت آميزي وفق 
يابند؛ بقيه هم مخصوصًا آنهايي كه موقعيت هايي پيچيده و منابعي محدود دارند، به راهنمايي بيشتر در 
بكارگيري روش هاي عملي و مؤثر براي اطمينان دهي در مورد برنامة ملي كنترل سرطان مداوم و مناسب 

نياز دارند.
با در نظر گرفتن اين مطالب و نظريات افراد مجرب كه در بازبيني اين رساله مشاركت داشته اند، بايد 
اجراي موفقي  مناطقي كه  نيز  و  تجربه  از  دانش حاصل  و  براساس مهارت  نزديك  آيندة  در  تا  كوشيد 
باشد. ما مطمئن هستيم چنين  بر «چگونگي» تمركز داشته  داشته اند، يك جلد تكميلي تهيه شود كه 

ابتكاراتي براي آناني كه در مقابل خود موقعيت هاي ترديد آميزي دارند، مفيد خواهد بود.

Cecilia Sepulveda
Coordinator, Cancer Control Programmer

 World Health Organization
Geneva
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چكيده



چكيده

مندرجات اين رساله با عنوان «برنامة ملي كنترل سرطان» در خصوص خط مشي، سازمان بندي و استقرار 
اين برنامه است و اغلب محتويات آن از تجارب كشورهاي مختلف كه برنامة ملي كنترل سرطان را قبًال 

راه اندازي نموده و يا در حال طراحي آن هستند، به دست آمده است. 
تاكنون به قدر كافي در مورد علل سرطان، راه هاي كنترل آن و مداخالت مناسب براي اثرگذاري قابل 
توجه اطالعاتي را كسب كرده ايم. دست كم 1/3 از 10 ميليون موارد جديد سرطان در هر سال از راه هايي 
نظير كنترل مصرف الكل و دخانيات، رژيم غذايي و واكسيناسيون عليه هپاتيت B قابل پيشگيري است. 
اگر منابع اجازه دهد، كشف زود هنگام و درمان سريع بيش از 1/3 موارد جديد هم ميسر مي شود. براي 
بقيه موارد پيشرفته نيز تكنيك هاي مؤثر جهتمراقبت نگهدارنده جامع بخوبي استقرار يافته است. گسترش 
و قوام برنامة ملي كنترل سرطان كه با زمينه هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي متناسب باشد، به كشورها 

اجازه مي دهد تا بطور مؤثر و مناسبي دانش حاضر را به عمل برسانند. 
و  مرگ   و  سرطان  بروز  كاهش  كه جهت  است  عمومي  برنامة سالمت  سرطان»  كنترل  ملي  «برنامة 
بيماران سرطاني را بهبود بخشد. راه اندازي سيستماتيك و منصفانة  تا كيفيت زندگي  مير طراحي شده 
بهترين  تسكين،  و  درمان  تشخيص،  هنگام،  زود  پيشگيري، كشف  بر شواهد جهت  مبتني  راهبردهاي 

استفاده را براي بهره گيري از منابع در دسترس فراهم مي نمايند.

ماهيت سرطان

كلمة «سرطان» براي بيش از 100 بيماري مختلف شامل تومورهاي بدخيم مناطق مختلف بدن مانند 
پستان، سرويكس، پروستات، معده، كولون، ركتوم، ريه، دهان، لوسمي، ساركوم استخوان، بيماري هوچكين 
و لنفوم غيرهوچكيني بكار مي رود و آنچه در همة اين بيماري ها مشترك است، نقص در مكانيسم هاي 

تنظيم كنندة رشد طبيعي سلولي، تكثير و مرگ سلول است. 
سرانجام پيشرفت تومور با ايجاد اختالل ضعيف تا شديد، تهاجم به بافت هاي مجاور و در نهايت گسترش 
به مناطق ديگر بدن حاصل مي شود. بيماري عمدتًا در اثر تماس افراد با مادة سرطان زا (عامل سرطان) 
بر اثر استنشاق، خوردن، آشاميدن و مواجهه در محل كار يا محيط بوجود مي آيد و عادات فردي نظير 
اتيولوژي  با عوامل ژنتيكي ارثي نقش هاي بزرگتري در  استعمال سيگار و رژيم هاي غذايي در مقايسه 
سرطان دارند. شناسايي بسياري از اين فاكتورها مي تواند در كنترل سرطان نقش پايه اي داشته باشد. مثًال 

واكسيناسيون عليه هپاتيت B عليه سرطان كبد داراي نقش محافظتي است. 
سرطان با عوامل اقتصادي و اجتماعي ارتباطي ريشه اي دارد. فاكتورهاي خطر سرطان در گروه هاي با 
حداقل تحصيالت بسيار بيشتر است. عالوه بر اين، بيماران طبقات پايين تر اجتماع نسبت به آنهايي كه 

در طبقات باالتر اجتماعي هستند، بطور ثابتي ميزان بقاء كمتري دارند. 
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بار1 سرطان

از ده ميليون بيمار جديدي كه ساالنه به جمعيت مبتاليان به سرطان اضافه مي شوند، 4/7 ميليون نفر 
در كشورهاي توسعه يافته و نزديك 5/5 ميليون نفر در كشورهاي كمتر توسعه يافته هستند. اگر چه اين 
بيماري صرفًا مشكل كشورهاي توسعه يافته تلقي مي شود، اما در واقع بيش از نيمي از همة سرطان ها در 
كشورهاي در حال توسعه بوجود مي آيد. در اين كشورهاي توسعه يافته سرطان دومين عامل شايع مرگ  و 

مير است و شواهد اپيدميولوژيك به ظهور روند مشابهي در كشورهاي در حال توسعه نيز اشاره دارد. 
در حال حاضر سرطان عامل 12% از تمامي مرگ ها در سراسر جهان است. تقريبًا در دورة زماني حدود 
20 سال، مرگ ناشي از سرطان، از حدود 6 ميليون به 10 ميليون نفر در سال افزايش خواهد يافت و 
از  بيشتر  آنها سرطان   در  است كه  در جهان  افراد سالخورده  نسبي  افزايش، رشد  اين  در  اصلي  فاكتور 
جوان ها  بروز مي كند، كاهش مرگ و مير در اثر بيماري هاي واگير و بيماري هاي قلبي در برخي كشورها 
و افزايش ميزان بروز برخي سرطان ها مخصوصًا سرطان ريه ناشي از استعمال دخانيات مي باشد. در حال 
حاضر تقريبًا 20 ميليون نفر با سرطان زندگي مي كنند و در سال 2020 اين رقم احتماًال به باالي 30 

ميليون نفر مي رسد. 
آثار سرطان بسيار بيشتر از تنها تخمين تعداد بيماران خواهد بود. علي رغم پروگنوز، تشخيص اولية سرطان 
هنوز براي بسياري از بيماران به عنوان واقعه اي كشنده تلقي مي شود؛ بطوري  كه بيش از 1/3 بيماران 
حالت هايي نظير اضطراب و افسردگي را تجربه مي كنند. سرطان به همان ميزان براي خانوادة فرد نيز 
تأثير  بيمار  اطرافيان  اقتصادي و عملكرد روزانة  بر موقعيت هاي  حالت استرس زا خواهد داشت و عميقًا 
مي گذارد. شوك اقتصادي اغلب شامل كاهش در آمد و نيز مخارج همراه با هزينه هاي مراقبت بهداشتي 

خواهد بود.

پيشگيري از سرطان

«پيشگيري» يعني حذف يا به حداقل رساندن تماس با عوامل سرطان زا؛ و شامل كاهش تأثيرپذيري فرد 
به آثار چنين عواملي مي باشد. چنين روشي بيشترين امكان سالمت عمومي و كنترل طوالني مدت و 

مقرون به صرفة سرطان را عرضه مي كند. 
بار فعلي و بالقوة سرطان ناشي از دخانيات چنان است كه هر كشوري بايد در جنگ عليه سرطان بيشترين 
اولويت را به كنترل دخانيات بدهد. استعمال دخانيات در همة انواع آن مسؤول حدود 30% تمامي مرگ 
و ميرها در كشورهاي توسعه يافته است و اين درصد خصوصًا در زنان بطور ثابتي در كشورهاي در حال 

توسعه رو به افزايش است. 

1)Burden 
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بهترين روش در پيشگيري سرطان مرتبط با دخانيات، پيشگيري از به دست آوردن محصوالت آن است. 
وابستگي به دخانيات در كتاب ICD-10 سازمان جهاني بهداشت به عنوان حالتي مزمن طبقه بندي شده 
است. دخانيات مسؤول 90% - 80 % تمامي مرگ و ميرها بر اثر سرطان ريه است و احتماًال سبب 
برخي مرگ و ميرها بر اثر سرطان حفرة دهان، حنجره، مري و معده هم مي باشد. در برخي كشورهاي 

آسيايي، سرطان حفرة دهان يك تومور شايع بوده و با عادت جويدن تنباكو همراه است. 
يك راهبرد جامع شامل اقدام قانوني جهت افزايش ماليات بر محصوالت دخانيات، محدوديت در دسترسي 
و تشويق آن، آموزش بالغين و نوجوانان جهت ترويج شيوة زندگي سالم و برنامه هاي ترك آن، تأثير قابل 

مالحظه اي در كاهش مصرف دخانيات در كشورها دارد. 
در سال هاي اخير شواهد موجود به ارتباط بين افزايش وزن و چاقي با بسياري از انواع سرطان ها مانند 
مري، كولوركتال، پستان، اندومتر و كليه اشاره دارد؛ لذا كنترل و اجتناب از افزايش وزن در بالغين به وسيلة 
آثار محافظتي قابل  انجام فعاليت هاي بدني توصيه شده است، چون مي تواند  كاهش دريافت كالري و 

توجهي مثًال در كاهش خطر سرطان كولوركتال داشته باشد. 
تركيب رژيم غذايي نيز مهم است؛ زيرا ميوه و سبزيجات قادر خواهند بود با كاهش خطر برخي انواع 
سرطان ها مانند سرطان دهان، مري، معده و كولوركتال اثري مشابه داشته باشند. مصرف باالي گوشت 
با مواد نگهدارنده يا گوشت قرمز احتماًال با افزايش خطر سرطان كولوركتال همراه است و مصرف باالي 
مشروبات الكلي نيز بطور قطع با خطر وقوع سرطان حفره دهان، فارنكس، حنجره، مري، كليه و پستان 

ارتباط دارد.
 بنابراين هدايت برنامة پيشگيري سرطان در متن يك برنامة كامل پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير، 
راهبردي ملي و مؤثر است. برنامه هاي پيشگيري بيماري هاي مزمن بطور مؤثري مي تواند از مكانسيم هاي 

مشابه مراقبتي و ارتقاء سالمت استفاده نمايد.
تماس شغلي و محيطي با تعدادي از مواد شيميايي مي تواند سبب سرطان در برخي مناطق بدن شود؛ 
از جمله سرطان ريه (آسبستوز)، سرطان مثانه (رنگ هاي آنيلين) و لوسمي ها (بَنِزن). برخي عفونت ها يا 
عوامل عفوني نيز مي توانند سبب انواع به خصوص سرطان شوند؛ مثًال هپاتيت ويروسيB  و C سبب 
از جمله سرطان ريه (آسبستوز)، سرطان مثانه (رنگ هاي آنيلين) و لوسمي ها (بَنِزن). برخي عفونت ها يا 

عوامل عفوني نيز مي توانند سبب انواع به خصوص سرطان شوند؛ مثًال هپاتيت ويروسي
از جمله سرطان ريه (آسبستوز)، سرطان مثانه (رنگ هاي آنيلين) و لوسمي ها (بَنِزن). برخي عفونت ها يا 

سرطان كبد، عفونت با ويروس پاپيلوماي انساني موجب سرطان دهانة رحم و باكتري هليكوباكترپيلوري 
را  مثانه  انگلي شيستوزوميازيس خطر سرطان  برخي كشورها عفونت  در  معده مي شوند.  باعث سرطان 
افزايش مي دهد و در ممالك ديگر عفونت كرم هاي پهن كبدي خطر كوالنژيوكارسينوم مجاري صفراوي 
را باال مي برد. تماس با اشعة يونيزان نيز افزايش برخي سرطان ها را در پي دارد و اشعة بيش از حد ماوراء 

بنفش خورشيد نيز مي تواند سبب خطر تمام انواع سرطان هاي پوست باشد. 
برنامه ها و سياست هاي ملي مي تواند در كاهش تماس با اين خطرها نقش داشته و مداخالت پيشگيرانه اي 
را سبب گردد. بايد مطمئن شد كه مردم درك روشني از اين عوامل خطرساز دارند و با خطرات جزيي كه 

وسايل ارتباط جمعي محلي آنها را براساس وقايع روزانه مطرح مي كنند، پايمال نمي گردد.
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كشف زود هنگام سرطان

كشف زود هنگام شامل تشخيص سريع در جمعيت داراي عالئم باليني و غربالگري در جمعيت بدون 
عالمت اما در خطر مي باشد. افزايش آگاهي از عالئم سرطان در كشف بيماري در مراحل اوليه نقش دارد. 
در جايي كه تست هاي تشخيص سرطان در مناطق خاص بدن در دسترس بوده و تسهيالت هم مناسب 
باشد، غربالگري افراد ظاهراً سالم مي تواند سرطان را در مراحل اوليه و مقدماتي نشان دهد. كشف اوليه 

فقط زماني مؤثر است كه با درمان مناسب مرتبط شود. 
دهان،  رحم،  دهانة  پستان،  سرطان  براي  خصوصًا  قطعي  درمان  براي  بيشتري  شانس  اوليه،  كشف  با 
حنجره، رودة بزرگ، ركتوم و پوست وجود دارد. بنابراين بسيار مهم است كه مردم آموزش ببيند و عالئم 
هشداردهندة اولية بيماري مانند توده ها، ترش  كردني كه بهبود نمي يابد، خونريزي غيرطبيعي، سوء هاضمة 

مداوم و گرفتگي طوالني مدت صدا را تشخيص دهند. 
اين موارد مي تواند در تمامي كشورها به وسيلة مبارزات آموزش سالمت عمومي و از طريق تربيت مراقبين 
بيمار  افراد  يافتن  (كاربرد عمومي تست هاي ساده جهت  انجام شود. غربالگري عمومي  اوليه  بهداشتي 
بدون عالمت) روش ديگري براي كشف زود هنگام است. هر چند برنامه هاي غربالگري بايد فقط وقتي 

انجام گيرد كه:
تأثير آن قبًال مشاهده شده باشد ؛• تأثير آن قبًال مشاهده شده باشد ؛• تأثير آن قبًال مشاهده شده باشد ؛

منابع (شامل پرسنل و تجهيزات) براي پوشش تقريبًا همه گروه هاي هدف كفايت كند ؛• منابع (شامل پرسنل و تجهيزات) براي پوشش تقريبًا همه گروه هاي هدف كفايت كند ؛• منابع (شامل پرسنل و تجهيزات) براي پوشش تقريبًا همه گروه هاي هدف كفايت كند ؛
• براي اثبات تشخيص، درمان و پيگيري مواردي كه نتايج غيرطبيعي دارند، تسهيالت وجود داشته

باشد ؛
شيوع بيماري به اندازة كافي باشد ؛ به طوري  كه تالش و مخارج غربالگري را توجيه كند. • شيوع بيماري به اندازة كافي باشد ؛ به طوري  كه تالش و مخارج غربالگري را توجيه كند. • شيوع بيماري به اندازة كافي باشد ؛ به طوري  كه تالش و مخارج غربالگري را توجيه كند. 

در حال حاضر در كشورهايي كه از نظر منابع غني مي باشند، غربالگري فقط براي سرطان پستان و دهانة 
رحم مي تواند مورد حمايت باشد. تالش ها بايد در خصوص زنان با باالترين خطر ايجاد سرطان مهاجم 

متمركز شود؛ افراد 35 سال و باالتر براي سرطان دهانة رحم و باالي 50 سال براي سرطان پستان. 
نظر  در  رحم  دهانة  براي سرطان  بايد  فقط  شده  سازماندهي  غربالگري  توسعه،  حال  در  در كشورهاي 
گرفته شود. ابتدا الزم است تعداد محدودي غربالگري را با حداكثر پوشش جمعيتي فراهم آورد؛ زيرا بطور 
كلي زناني كه در معرض بيشترين خطر براي سرطان دهانة رحم هستند، آخرين كساني مي باشند كه به 

سرويس هاي مراقبتي بهداشتي مراجعه مي كنند.  

تشخيص و درمان سرطان

تشخيص سرطان اولين مرحلة درمان است و به مجموعه اي از ارزيابي هاي دقيق كلينيكي و روش هاي 
تشخيصي شامل اندوسكوپي، تصويربرداري، هيستوپاتولوژي، سيتولوژي و مطالعات باليني نياز دارد. پس 
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از تشخيص، ضروري است كه از مرحلة (Stage) سرطان مطمئن شد؛ زيرا هدف اصلي كمك به انتخاب 
درمان، تعيين پيش آگهي و استاندارد كردن و طراحي پروتكل هاي تحقيقي درمان است. 

اهداف اولية درمان سرطان، ريشه كني بيماري، افزايش طول عمر و بهبود كيفيت زندگي است. بنابراين 
برنامة ملي كنترل سرطان بايد خط مشي ادغام منابع درمان را با برنامه هاي كشف زود هنگام برقرار كند و 

استانداردهاي درماني الزم را براي مهم ترين سرطان هاي كشور فراهم نمايد. 
مراقبت از بيماران سرطاني با تشخيص يك اختالل شروع مي شود و به دنبال آن مشاوره با سرويس هاي 
مناسب مراقبت بهداشتي براي تشخيص و درمان انجام مي گيرد. درمان شايد شامل جراحي، اشعه درماني، 
شيمي درماني، درمان هورموني، يا مجموعه اي از اينها باشد. اولويت اوليه، خصوصًا در كشورهاي در حال 
توسعه بايد برقراري خط مشي ملّي تشخيص و درمان جهت استقرار حداقل استانداردهاي مراقبت، پيشبرد 

استفادة منطقي از منابع موجود و عدالت بيشتر براي دسترسي فراگير به سرويس هاي درماني باشد. 
درمان مناسب بيماران با تشخيص سرطان كه بطور زود هنگام كشف شده اند، نظير سرطان هاي دهانه و 
%جسم رحم، پستان، بيضه و مالنوما حدود 75%جسم رحم، پستان، بيضه و مالنوما حدود 75% يا بيشتر، ميزان بقاء پنج ساله را در پي دارد. در مقابل، 

ميزان بقا در بيماران با سرطان پانكراس، كبد، معده و ريه بطور كلي زير 15% است. 
برخي درمان ها به تكنولوژي پيچيده اي نياز دارد كه فقط در برخي مناطق با منابع اساسي قابل دسترسي 
است. از آنجايي كه مخارج استقرار و تداوم چنين تسهيالتي باالست، ابتدا بايد در مناطق محدودي در 
كشور متمركز شوند تا از مصرف منابعي كه به جنبه هاي ديگر برنامة ملي كنترل سرطان اختصاص دارند، 

اجتناب گردد. وقتي كه منابع اضافي در دسترسي قرار گرفت، مي توان تسهيالت را گسترش داد. 

مراقبت نگهدارنده

مراقبت نگهدارنده روشي است كه كيفيت زندگي بيماران و خانوادة آنها را در مقابل مشكالت همراه با 
بيماري كشنده بهبود مي بخشد. اين امر از طريق پيشگيري و برطرف نمودن رنج آنها با ارزيابي كامل و 

درمان درد و ساير مشكالت فيزيكي، روحي و رواني انجام مي گيرد.
لذا برطرف نمودن درد ومراقبت  بيماران مبتال به سرطان اهميت بااليي دارد؛  بهبود كيفيت زندگي در 
نگهدارنده بايد به عنوان جزء اساسي و ادغام شده در برنامة ملي كنترل سرطان تلقي گردد. از آنجايي كه 
اين سرويس ها مي توانند آسان و ارزان فراهم شوند، الزم است تا در هر كشوري در دسترس بوده و از 
اولويت برخوردار باشند؛ خصوصًا در كشورهاي در حال توسعه كه درمان قطعي بسياري از بيماران سرطاني 

احتماًال تا چند سال آينده حاصل نمي شود. 
در همين راستا كاركنان بهداشت و مراقبين خانواده را مي توان براي انجام مؤثرمراقبت نگهدارنده تربيت 
در  و  باشند  بيماران  نيازهاي  از  بسياري  پاسخگوي  مي توانند  اوليه  بهداشتي  مراقبت  نمود. سيستم هاي 
بسياري از كشورهاي در حال توسعه حتي با زير ساخت هاي ضعيف، مراقبت خانگي مي تواند مشاركت 

اساسي در رسيدن به پوشش مورد نياز را فراهم نمايد. 
WHOتهيه شده است. نردبان WHO خط مشي هاي مؤثر براي بهبود درد و ساير عالئم وابسته توسط
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براي برطرف كردن درد، يك راه كار كليدي براي درمان درد است و مي تواند براي حدود90% بيماران 
مبتال به درد ناشي از سرطان نويد بخش باشد. 

ضددردها را به صورت خوراكي تجويز مي كنند تا با استفاده از راهبردي سه مرحله اي قدرت آنها در زماني 
كه سطح پايين تر آنها براي بهبود درد كفايت نمي كند، تقويت گردد. به جاي انتظار تا مرتفع شدن اثر 
دوز قبلي دارو بهتر است دارو را در ساعات منظم تجوز نمود با سياست قانونمند شدة «دسترسي آسان به 

مرفين» مي توان در مسير بهبود درد قدم مهمي برداشت.

مديريت برنامه هاي ملي كنترل سرطان

زمينة  در  و  مناسب؛  اولويت بندي هاي  و  مفيد  برنامه ريزي  با  سرطان  كنترل  ملي  برنامه هاي  استقرار 
پيشگيري، كشف زود هنگام، درمان و تسكين حتي در جايي كه منابع بسيار محدود باشند، منطقي ترين 
روش رسيدن به سطح اساسي كنترل سرطان را فراهم مي نمايد. به همين دليل در جايي كه بار بيماري 
قابل توجه باشد و عوامل خطر سرطان رو به افزايش است، به دليل نياز به استفادة مؤثر از منابع محدود، 

استقرار برنامة ملي كنترل سرطان توصيه مي شود.
نياز  (طراحي)  منابع  و  اولويت ها  تعيين  براي  قوي  مديريتي  به  كنترل سرطان  مفيد  و  مؤثر  برنامه هاي 
دارند. براي تضمين پيشرفت مداوم و رسيدن به اهداف طرح (شامل راه اندازي، نظارت و ارزيابي) بايد 
سازماندهي و هماهنگي مناسبي داشت. مديريت كارآمد جهت حفظ تحرك و تغيرات الزم اساسي است 
و در همين راستا براي بهبود عملكرد برنامه، وجود يك شيوه مديريت كيفي ضرورت دارد. چنين شيوه اي 

اصول زير را دارد: 
جهت يابي• جهت يابي• جهت يابي هدف كه دائمًا روند را به سمت بهبود سالمت و كيفيت زندگي افرادي كه تحت پوشش 

برنامه هستند، راهنمايي كند.
تمركز بر نيازهاي مردم• تمركز بر نيازهاي مردم• تمركز بر نيازهاي مردم كه بر تمركز بر جمعيت هدف (مصرف كنندگان) داللت دارد؛ ضمن اين كه 

نيازهاي تمامي مجريان را مشخص نموده و به مداخلة فعال آنها اطمينان  دهد.
• روند تصميم گيري سيستماتيك براساس شواهد، ارزش هاي اجتماعي و استفادة مؤثر از منابعي كه 

براي اكثر جمعيت هدف سودمند باشد.
روش سيستماتيك و جامع،• روش سيستماتيك و جامع،• روش سيستماتيك و جامع، يعني ايجاد يك سيستم جامع با اجزاء كليدي مرتبط با هم در سطوح 
مختلف مراقبت با هدف مشترك كه با ساير برنامه ها و سيستم بهداشتي ادغام شود و مناسب متن 

جامعه باشد؛ نه اين كه در قالب برنامه اي عمودي به صورت مجزا عمل كند.
• رهبري كه تصميمات شفاف و واحدي را اتخاذ نموده و ساخت تيم، مشاركت كافي، مالكيت پروسه، 

آموزش مداوم و تشخيص متقابل تالش هاي انجام شده را تشويق كند.
شراكت• شراكت• شراكت و تقويت اجراي برنامه از طريق برقراري ارتباط هاي متقابل سودمند با شركايي از بخش هاي 

مختلف بر اساس اعتماد و ظرفيت هاي تكميلي يكديگر.
بهبود مداوم،• بهبود مداوم،• بهبود مداوم، ايجاد تغييرات و خالقيت براي به حداكثر رساندن عملكرد و نشان دادن تنوع فرهنگي، 
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اجتماعي و نيازهاي جديد در يك محيط متغير.

انگيزة شروع برنامة ملي كنترل سرطان يا بهبود عملكرد برنامه موجود مي تواند از بخش هاي مختلف 
كشور نشأت گرفته و يا نتيجة تالش مشترك با سازمان هاي جهاني باشد. رهبران دولتي و غيردولتي براي 
اجراي برنامه اي موفق در زمينة سرطان بايد همكاري نزديكي داشته باشند. با به حركت درآوردن همة 
مجريان امكان توسعة سياست هاي كنترل سرطان كه مورد پذيرش مردم باشند وجود دارد. سياست هايي 
برنامه هاي ملي  با ساير  ادغام  بايد پشتوانة مالي داشته و ضمن  اين كار در نظر گرفته شود،  براي  كه 

سالمت، ارتباط مؤثري را با بخش هاي غيربهداشتي مرتبط با كنترل سرطان برقرار نمايند. 
اگر چه واضح است كه اهداف و اولويت ها بايد متناسب با شرايط خاص كشور باشند، اما در هرحال مراحل 

طراحي كه بايد در تمامي كشورها طي شود، شامل موارد زير است:
• ارزيابي حجم مشكل سرطان ؛

• برقراري اهداف قابل اندازه گيري ؛ 
• ارزيابي راهبردهاي ممكن براي پيشگيري و كنترل سرطان ؛

• انتخاب اولويت ها براي شروع فعاليت هاي كنترل سرطان. 

ارزيابي حجم مشكل سرطان به تجزيه و تحليل بار سرطان و فاكتورهاي خطر و همچنين ارزيابي ظرفيت 
بر  مبتني  راهبردهاي  هنگام مشخص شدن  دارد.  نياز  و خدمات)  برنامه ها  پرسنل،  تسهيالت،  (بررسي 

شواهد، انتخاب آنهايي نياز است كه به سادگي راه  اندازي شده و مورد قبول و مناسب جامعه باشند. 
طبقه بندي اولويت ها در دو گروه مفيد است: فعاليت هايي كه بدون نياز به منابع اضافي معرفي شده و 

اصالح مي شوند، و فعاليت هايي كه به منابع بيشتر نياز دارند.
هنگامي كه روند طراحي كامل شد، سند برنامة ملي كنترل سرطان بايد به صورت فرمول در آيد. اين  كار 
خط مشي محكمي را براي راه اندازي و تداوم برنامة كلي كنترل سرطان فراهم مي نمايد. يك سند تعهد 
صريح دولت و شركا در مورد اهداف متعادل برنامة كنترل سرطان را به وجود مي آورد و با مشخص كردن 

اولويت هاي نسبي هر هدف، قوانين و منابع مورد نياز جهت دسترسي به اهداف تعيين مي شود.
كليد «مديريت شايسته»، رهبري مناسب برنامه است. هماهنگ كننده هاي ملي برنامه بايد بتوانند در يك 
تيم كار كنند و ساخت شبكة هماهنگ  كننده هاي محلي را كه به وسيله تيم خودشان پشتيباني مي شود، 

تقويت نمايند. 
از آنجا كه اغلب فعاليت هاي عمومي، باليني و مديريتي در يك برنامه كنترل سرطان نياز به كار گروهي 
دارد، ضروري است كه تيم هايي مؤثر ساخته شود، نتايج فعاليت آنها جهت دار بوده و مطابق راهبردها و 

اهداف باشند. 
روند كار بايد چنان مديريت شود كه نيازهاي مصرف كنندگان، تهيه كنندگان و ساير مجريان را برآورده 
سازد؛ نقش ها و مسئوليت هاي روشن براي مديريت جريان تعريف شود و ارتباط با ساير برنامه ها تعيين 
گردد. روند كارها نيز بايد در جهت اهداف برنامه ملي كنترل سرطان بوده و شامل بهبود مداوم عملكرد 
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باشد. تصميمات و اعمال بايد بر اساس تجزيه و تحليل داده ها و اطالعات گرفته شود تا نتايج الزم حاصل 
شوند. 

برخي از پروسه هاي كليدي كه بايد در راه اندازي برنامة ملي كنترل سرطان در نظر گرفته شود عبارتند 
از: 

منطقه منتخب
غالبًا توصيه كرده اند كه از كارهاي كوچك شروع كنيد و اين را در نظر داشته باشيد كه موفقيت، موفقيت 
به بار مي آورد. تالش ها مي تواند بر منطقه اي تمركز كند كه امكان بااليي براي راه اندازي موفقيت آميز 

اولويت ها داشته باشد.

راه اندازي مرحله به مرحله
راه اندازي يك برنامة ملي كنترل سرطان ممكن است در مراحل خاصي پيش رود و اجرا شود. هر مرحله 
بايد اهداف قابل اندازه گيري روشني داشته باشد؛ نمايانگر پايه اي براي مرحله بعدي بوده و اجازة پيشرفت 
كنترل شده و قابل مشاهده را بدهد. هر مرحله الزم است تصميم گيرندگان و كاركنان سطوح مختلف 

مراقبت را كه بايد فعاالنه شركت داشته باشند، درگير كند.

حداكثر استفاده از منابع موجود
ضروري است كه در مرحلة اول برنامه  تخصيص مجدد منابع موجود بر اساس راهبردهاي جديد در نظر 
گرفته شود و گسترش و تركيب تكنولوژي هاي جديد كه مقرون به صرف اند، تداوم يابد. اين برنامه بايد 

قدرت پيش بيني براي اكثر جمعيت هدف را نيز داشته باشد.

سازماندهي سيستماتيك فعاليت ها
فعاليت هايي كه مطابق اولويت هاي انتخاب شده اجرا مي شوند، بايد متناسب با جمعيت در خطر بوده و به 
منظور استفادة بهينه از منابع در دسترس بطور كافي سازماندهي گردند. بنابراين مهم است كه با بكارگيري 
روشي سيستماتيك مطمئن شد كد جهت رسيدن به اهداف، اجزاي مختلف با راهبرد موجود هماهنگ بوده 

و با ساير برنامه هاي مرتبط ادغام شده اند. 

آموزش
برنامه هاي آموزشي و تعليم پرسنل مراقبت بهداشتي، مصرف كنندگان و ساير مجريان براي اطمينان از 
اين  كه بتوانند به بهبود برنامه كمك كنند، بايد متناسب با شنوندگان، موقعيت محلي و سرعت گسترش 

برنامه باشند.    

كنترل و ارزيابي
فعاليت هاي كنترلي مي تواند به عنوان قسمتي از يك جريان مداوم ديده شود كه روند تصميم گيري در 
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تمام مراحل برنامه ريزي شامل طراحي، راه اندازي و ارزيابي نتايج را پشتيباني كند. ارزيابي مداوم روند 
برنامة ملي كنترل سرطان (مانيتور كردن) و نتايج آن بايد به صورت ابزار اساسي براي ارزيابي پيشرفت 

تشكيالت در نظر گرفته شود و تأثير آن را افزايش دهد. 
منظور از كنترل برنامه، ارزيابي آن است؛ بدين صورت كه آيا برنامه ملي كنترل سرطان آن  چنان كه الزم 
است، عمل مي كند؟ و آيا برنامه به جمعيت هدف دسترسي دارد و نيازهاي مصرف كنندگان را بر آورده 

مي كند يا نه؟
عملكرد برنامه براساس اين  كه تا چه ابعادي به بررسي نياز است و كدام ابعاد كيفي نظير تأثيرگذاري، 
كارايي، صالحيت، تناسب و قابليت دسترسي مورد توجه است، با روش هاي مختلفي قابل ارزيابي است. 

به  مبتال  بيماران  زندگي  قبيل كيفيت  از  مواردي  به  كنترل سرطان  ملي  برنامة  در  نهايي  شاخص هاي 
سرطان، ميزان عود بيماري، بقاء بدون بيماري و بقاء نهايي در بين بيماران درمان شده، بروز و ميزان مرگ 
و مير توجه دارد. اگر مقياس هاي معتبر براي نتايج برنامه بايد مهيا شود، داشتن اطالعات پايه اي مطمئن 

در انواع سرطان هاي شايع، مرحلة آنها در زمان تشخيص، و سرانجام بيماري ضروري است. 
جهت  ممكن  فرصت  اولين  در  بايد  و  دارد  كافي  اطالعاتي  سيستم هاي  به  كامل  وابستگي  «ارزيابي» 
كنترل پروسه ها ايجاد شود تا نمايانگر تغييرات در جهت بهبود آنها باشد. اين سيستم هاي اطالعاتي بايد 
به سيستم ثبت سرطان مبتني بر جمعيت در مناطقي كه وجود دارد، مرتبط شود بطوري كه ارزيابي نتايج 

بتواند به وسيله سيستم مراقبت فراهم گردد. 

xix



فعاليت هاي ملي كنترل سرطان بر اساس منابع واقعي

برخي از راهبردهاي مذكور ممكن استوار بر منابع بسياري از كشورها باشد. با اين وصف علي رغم موقعيت 
مالي يك كشور، منفعت واضحي در راه اندازي برنامة ملي كنترل سرطان حاصل مي شود. كيفيت روند 

برنامه، مؤثرترين نحوة مصرف منابع موجود را در كنترل سرطان مشخص خواهد كرد. 
بطور كلي اكثر بيماران سرطاني در كشورهاي در حال توسعه در مراحل پيشرفتة بيماري شناسايي مي شوند 
نياز به عمل سريع در هنگام كشف عالئم ناشي از سرطان، فقدان  از عدم آگاهي در  و اين امر ناشي 
برنامه هاي كشف زود هنگام و منابع محدود براي تشخيص و درمان است. هر چند كشورهاي در حال 
توسعه گروه يكساني را تشكيل نمي دهند اما با توجه به موقعيت اپيدميولوژيك و ميزان توسعة اقتصادي، 
سرطان  مشكل  به  كه  هنگامي  شد.  روبرو  مهمي  اختالفات  با  مي توان  بهداشتي  سيستم  و  اجتماعي 
مي پردازيم و برنامه اي در سطح ملي يا استاني را سازماندهي مي كنيم، به توجه خاص به شرايط متفاوت 
نياز داريم. عالوه بر اين غالبًا نابرابري اجتماعي در هر كشوري وجود دارد. مثًال وقتي كه درصد قابل 
توجهي از جمعيت يك كشور در حال توسعه فقيرند و با موانع بزرگ رشد اجتماعي روبرو هستند، احتمال 
دارد تنها درصد كوچكي از اين مملكت ثروتمند باشند و از زندگي و سطح سالمت استاندارد مانند آنهايي 

كه در كشورهاي توسعه يافته هستند، لذت ببرند. 
نظر به اين كه موقعيت هاي سياسي، اقتصادي اجتماعي و اپيدميولوژيك متفاوت است و بتدريج تغيير 
با در نظر داشتن اين مسأله در ذهن، سه سناريور  نياز است.  انعطاف  مي كند، به روش برخوردي قابل 
ايشان (كم، متوسط و  با سطح محدود منابع  جداگانه تهيه شده است تا كشورها را به سمت آنچه كه 
زياد) امكان پذير است، راهنمايي كند. تا آن جا كه به هر كشور مربوط مي شود، سناريوها مي توانند جهت 
تعيين عملكردهاي خاصي مربوط به مناطق يا گروه هاي جمعيتي مختلف در يك كشور مورد استفاده 

قرار گيرند. 

(A سناريو) سطح پايين منابع
اين سناريو به كشورهاي با منابع اندك داللت دارد كه براي بيماري مزمن اصًال منابعي ندارند يا منابعشان 
محدود است. بسياري از اين كشورها ممكن است با عدم ثبات سياسي و اجتماعي روبرو باشند. نسبت 
بالغين باالست و بيماري هاي واگير  قابل توجهي از جمعيت، روستايي است. مرگ و مير شيرخواران و 
و سوء  تغذيه عامل اصلي مرگ و مير، خصوصًا در كودكان محسوب مي شوند. اميد به زندگي نيز نسبتًا 

پايين است. 
در مجموع، سرطان مشكل اصلي نيست؛ اما براي افراد باالي 15 سال مي تواند از علل اصلي مرگ و مير 
به حساب آيد. از اين نظر اكثر بيماران سرطاني در مراحل پيشرفته شناسايي مي شوند. تماس با عوامل 
خطرساز نظير عوامل سرطان زاي محيطي و دخانيات بجز آفالتوكسين شايد پايين باشد، اما تقريبًا بطور 
ثابتي رو به افزايش است. تماس با علل عفوني سرطان مانند ويروس پاپيلوماي انساني، ويروس هپاتيت 
راه هاي غيررسمي  از  اغلب  بهداشتي  باالست. خدمات مراقبت  نيز شيستوزومازيس معموًال  B و گاهي 
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ارائه مي شوند و طب آلترناتيو جزء اصلي محسوب مي شود. زيرساخت ها و منابع براي كنترل و پيشگيري 
سرطان وجود ندارد؛ يا در كميت و كيفيت و قابليت دسترسي بسيار محدود مي باشد. 

بيماري هاي  و  سرطان  پيشگيري  براي  پايه اي  استقرار  فوري  عمل  اولين  كرد؟  بايد  چه  موارد  اين  در 
مزمن ديگر با محدود كردن گسترش ورود بالي سالمت كشورهاي صنعتي يعني استعمال دخانيات و 
روش غذاي غربي به داخل كشور است. هر چند كه هنوز مشكالت بهداشتي در داخل كشور بدون ورود 
البته مردم و كاركنان مراقبت بهداشتي مي توانند از عالئم خطر اوليه سرطان  آنها از خارج وجود دارد. 
بيماري  اولية  مراحل  در  بيماران  كه  مي توان مطمئن شد  وسيله  بدين  آگاه شوند.  ديگر  بيماري هاي  و 

تشخيص، ارجاع و درمان خواهند شد؛ پيش از اين  كه بيماري آنها پيشرفته و غيرقابل درمان شود. 
روند استقرار راهنماي ملّي تشخيص و درمان هدفي دوگانه دارد و شامل تعيين استانداردهاي درمان مؤثر 
بيماري و همچنين پيشبرد دسترسي منصفانه به منابع محدود درمان است. شايد مهم ترين مشاركت برنامة 
ملي كنترل سرطان در اين سناريو، استقرار پايه اي براي بهبود درد ومراقبت نگهدارنده افرادي با بيماري 
پيشرفته باشد تا مطمئن شد كه آنها از سطح باالي كيفيت زندگي ممكن برخوردار هستند. اختصاص منابع 
در دسترس به روشي مقرون به صرفه مسأله اي قابل توجه در مناطق با منابع محدود است و با راهبرد 

كمي، فرآيند ارزيابي استقرار برنامة ملي كنترل سرطان بيمه مي شود. 

(B سناريو) سطح متوسط منابع
در  اكثر جمعيت  گرفته مي شوند.  نظر  در  متوسط»  آمد  با «در  اغلب كشورهاي  سناريو  اين  كشورهاي 
مناطق شهري مستقر هستند و اميد به زندگي، باالي 60 سال است. كشور در مسير گذر اپيدميولوژيك 
است و سرطان از علل اصلي بيماري ها و مرگ و مير محسوب مي شود. تماس بااليي با عوامل خطرساز 
نظير دخانيات، غذا، عوامل عفوني و سرطان زا در محل كار وجود دارد و زيرساخت ها و منابع انساني براي 
گسترش پيشگيري، كشف زود هنگام، تشخيص، درمان ومراقبت نگهدارنده مهيا است؛ هر چند در كميت، 
اولويت،  تعيين  در سازماندهي،  البته ضعف هايي  دارد.  قابليت دسترسي محدوديت هايي وجود  و  كيفيت 
تخصيص منابع و سيستم هاي اطالعاتي براي كنترل مناسب و ارزيابي يافت شوند. اما در همين راستا 
پيشگيري اوليه و كشف زود هنگام بدون توجه كافي در مورد مقرون به صرفه بودن آنها معموًال به نفع 

روش هاي متمايل به درمان مورد غفلت قرار گرفته است. 
بطور كلي در اين شرايط فعاليت هاي پيشگيرانة اوليه و مورد نياز شامل كنترل دخانيات، كاهش مصرف 
الكل و پيشبرد رژيم غذايي سالم و فعاليت فيزيكي مي باشد. بايد به عوامل سرطان زا در محيط كار، و به 
عوامل عفوني نظير ويروس پاپيلوماي انساني توجه خاص داشت و سياست آشنايي با عالئم هشداردهنده 
براي سرطان هاي شايع ترويج شود. اگر چنان كه در اين سناريو معمول است، ميزان سرطان دهانة رحم 
باال باشد، بيشترين اولويت برنامة غربالگري سيتولوژي دهانة رحم است و بايد تمركز اصلي بر پوشش 
درصد باالي خانم هاي در معرض خطر باشد و غربالگري انواع ديگر سرطان ها كنار گذاشته شود. درمان 
سرطان ها را بايد بر سرطان هايي متمركز كرد كه قابل عالج1 هستند و مطالعات تحقيقاتي باليني بايد در 
1. Cure 
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جهت ارزيابي روش هاي نسبتًا مقرون به صرفه اي باشد كه در نهايت بتواند براي تمامي بيماران علي رغم 
وضعيت سياسي و اجتماعي آنها كاربرد داشته باشد. روش هاي جدي تر مانند پرتو درماني و شيمي  درماني 
بايد در مراكز خاص ارائه گردد و تالش هاي اصلي جهت رسيدن به باالترين سطح پوشش براي بهبود درد 

ومراقبت نگهدارنده با استفاده از داروهاي ارزان مانند مورفين خوراكي و مداخالت ديگر صورت پذيرد. 

(C سناريو) سطح باالي منابع
اين سناريو براي كشورهاي صنعتي با سطح نسبتًا باالي منابع براي مراقبت بهداشتي مناسب است. در اين 
كشورها اميد به زندگي باالي 70 سال، و سرطان عامل اصلي مرگ و مير در مردان و زنان است. بسياري 
از اجزاء برنامه كنترل سرطان در جاي خود قرار دارند؛ اما ممكن است بخوبي در جهت سيستم ملي جامع 
با يكديگر مرتبط نشده باشند. پوشش جمعيت نيز يكسان نيست و گروه هاي خاص مانند آنهايي كه در 
مناطق روستايي هستند، و مهاجرين جديد در دسترسي به خدمات مشكل دارند. اما سازماندهي سيستم 

مي تواند از نظر مقرون به صرفه بودن و قابليت دسترسي به خدمات فوايدي را به همراه داشته باشد. 
برنامه هاي جامع پيشبرد سالمت از جمله در مدارس و محل كار بايد در ارتباط با ساير خدمات راه اندازي 
شود. در حالي كه بايد تالشي هماهنگ را در مسير ترويج آگاهي از عالئم هشداردهنده و زود هنگام 
سرطان انجام داد، برنامة ملي غربالگري در مجموع بايد فقط براي سرطان پستان و دهانه رحم راه اندازي 

شود، زيرا مقرون به صرفه بودن غربالگري براي ساير سرطان ها هنوز اثبات نشده است. 
علي رغم سطح باالي منابع، كشورهاي صنعتي اغلب كمبودهايي جدي از نظر دسترسي آسان به سياست 
در  تغيير  به  سريع  پاسخ  مراقبت،  جامع  سيستم  راه اندازي  دارند.  نگهدارنده  خدماتمراقبت  و  درد  بهبود 

الگوهاي بيماري و ضعف هاي تهية خدمات را قابل اطمينان مي سازد. 
دانش به دست آمده در دهه هاي اخير حوزه هاي متعددي را براي كنترل سرطان در سراسر جهان فراهم 
آورده و مناسب ترين مكانسيم براي بهره برداري از آن دانش، استقرار برنامة ملي كنترل سرطان است. در 
كشورهاي با سطوح مختلف منابع، توصيه هايي براي انجام حداقل اقدامات اساسي به وسيلة برنامه هاي 
ملي كنترل سرطان در جدول 1 ـ 13 خالصه شده است و جزئيات بيشتر نيز جهت پوشش اين توصيه ها 

در فصل 13 آمده است. 
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هدف كنترل سرطان، كاهش ميزان بروز و مرگ و مير در اثر سرطان ها و بهبود كيفيت 
زندگي بيماران مبتال به سرطان و خانواده هاي آنهاست. اين كار اوًال نياز به دانش روشن 
در روند سرطان زايي و عواملي دارد كه بر سير بيماري مؤثر بوده، ثانيًا درك فاكتورهاي 
اجتماعي، اقتصادي و سازماني كه مشخص مي كند چگونه آن دانش مي تواند استفادة بهينه 

داشته باشد. 
همچون  آن  ريشه كني  و  ايمني زايي  معني  به  سرطان  براي  «كنترل»  كلمة  استعمال 

بيماري هاي عفوني نيست؛ بلكه به مفهوم تأثير بر علل و عواقب سرطان است. 
شدت مشكل سرطان و اهميت رشد آن تقريبًا در همه كشورها به همراه دانشي كه اكنون 

در دسترس است، داليل اجبار در توسعه راهبردهاي ملي كنترل سرطان است. 
در اين رساله ابتدا به جنبه هاي بيولوژيك و اجتماعي گروهي از بيماري ها كه به عنوان 
آن  نسبي  اهميت  و  علل سرطان  بررسي  با  مي پردازيم. سپس  شناخته شده اند،  سرطان 
در سالمت عمومي، الگوها و روند تغييرات سرطان و آثار اقتصادي اجتماعي آن را مرور 

مي كنيم. 

بخش
چالش هاي مقابل برنامه هاي كنترل  اول

سرطان





فصل اول: جنبه هاي بيولوژيك و اجتماعي سرطان

جنبه هاي بيولوژيك سرطان

سرطان كلمه اي كلي براي گروهي از بيماري هاست كه مي تواند بر هر قسمت از بدن اثر داشته 
باشد. تومورهاي بدخيم مغز، ريه، پستان، پروستات، پوست و كولون شامل بيماري هايي هستند 
كه به عنوان سرطان شناخته مي شوند. ساير نمونه هاي سرطان هم شامل سرطان خون (لوسمي)، 

ساركوم ها، بيماري هوچكين و لنفوماي غيرهوچكين است. 
جمله  از  بيماري ها  ديگر  انواع  از  را  سرطان ها  انواع  تمام  خاصي  شايع  مورفولوژيك  نماهاي 
با  افتراق مي دهد.  به وسيله عوامل سمي  ايجاد شده  بيماري هاي  و  بيماري هاي غيرواگير ديگر 
اين حال وجود ارتباط بين سرطان و اين بيماري ها غيرقابل انكار است؛ خصوصًا اين كه بسياري 
غذاي  مصرف  دخانيات،  استعمال  مانند  هستند  مشترك  علل  داراي  غيرواگير  بيماري هاي  از 
غيربهداشتي، چاقي و فقدان تحرك بدني. از اين نظر بايد روش هاي پيشگيري يكساني نيز داشته 

باشند. 
تكثير  آنها  شدة  تعريف  خصوصيت  يك  و  دارند  مشابه  بيولوژيك  مشخصة  چندين  سرطان ها 
كنترل  تحت  عمر  سراسر  در  سلولي  چرخة  روند  طبيعي  بطور  است.  غيرطبيعي  سلول هاي 
مكانسيم هاي بيولوژيك پايه  اي متناسبي است؛ اما در سرطان اين عملكردها دچار خطا مي شوند. 
سلول ها در قسمت هاي تحت تأثير بدن وراي مرزهاي معمول رشد مي كنند؛ به بافت هاي مجاور 

هجوم مي برند و شايد به يك دستگاه ديگر بدن يا بافت ها به صورت متاستاز گسترش يابند.
پيشرفت در بيولوژي مولكولي موجب اصالح درك محققين در مورد مكانيسم هاي رشد طبيعي 
برنامه ريزي شدة سلول  در مرگ  و نقص  اشتباهي سلول  تكثير  مورد  در  و تحقيق  سلول شده 
امكان پذير ساخته است. رشد سلول تحت كنترل  را كه منجربه سرطان مي شود،  (آپوپتوزيس) 
دسته اي از ژن ها كه به عنوان پروتوانكوژن ها1 يا ژن هاي مهاركننده شناخته شده اند، مي باشد. اگر 
جهش ژني يا جابجايي در يك كروموزوم اتفاق بيفتد، يك پروتوانكوژن ممكن است توانايي خود 
را در تكثير منظم سلول از دست داده و به يك انكوژن تبديل مي گردد. اين چنين تغييرات سلولي 
بيولوژيك  مكانسيم  در  نهايي  مشترك  مسير  شايد  مي شوند،  آغاز  مختلفي  عوامل  به وسيلة  كه 
سرطان را تشكيل دهند. يك تومور بدخيم از يك سلول تغيير يافته آغاز مي شود و در ابتدا در محل 
1) Proto-ontogenesis 
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اولية خود تكثير مي يابد. در مرحله بعد معموًال از طريق مسيرهاي مختلفي مانند ارتشاح موضعي 
در همساية ارگان اوليه، سيستم لنفاتيك (غدد لنفاوي) يا كانال هاي عروقي گسترش يافته و منجر 

به متاستاز مي شود. متاستاز عامل مرگ در اثر بيماري هاي بدخيم است. 

مراحل ايجاد سرطان
سرطان در چند مرحله بر اساس نوع بافت مبتال ايجاد مي شود. بطور كالسيك اين مراحل عبارتند 
لنفاوي موضعي و متاستاز  از: ديسپالزي، سرطان درجا، سرطان مهاجم موضعي، درگيري غدد 

دوردست. (شكل 1- 1)

شناخته  ديسپالزي  عنوان  به  كه  است  سلول  خصوصيت  در  تغيير  بروز  اختالل،  نشانة  اولين   
مي شود. ضايعه شايد در اين مرحله و گاهي در مراحل بعد، سرطان درجا، به صورت خودبخود 

برگشت كند كه در شكل 1 ـ 1 به شكل پيكان دو طرفه نشان داده شده است. 
با  را  سلول هايي  ميكروسكوپي،  مطالعة  كه  مي شود  استفاده  وقتي  درجا»  «سرطان  عبارت  از 
مشخصات خاص سرطاني نشان دهد؛ يعني تغيير در هسته اما بدون نفوذ به غشاء زيرين (يا غشاء 
پايه) كه آنها را در بافت اوليه نگه مي دارد. عبارت مذكور معموًال براي تغييراتي بكار مي رود كه 

تمام ضخامت اپي تليوم را در برگيرد. 
نظر  در  مهاجم  عنوان  به  را  برسد، سرطان  اوليه  بافت  زير  به  غيرطبيعي  رشد سلول  كه  وقتي 
مي گيرند. با رشد بيشتر، تهاجم و تخريب بافت هاي اطراف افزايش مي يابد. غالبًا سرطان به غدد 
لنفاوي موضعي كه منطقه را تخليه1 مي كنند، گسترش مي يابد. همچنين ممكن است سلول هاي 
اثر كنند  بر ساير دستگاه هاي بدن  تا  يابند  لنفاوي گسترش  يا سيستم  از طريق خون  سرطاني 

(متاستاز دوردست). مثًال سرطان رودة بزرگ شايد به ريه و كبد نيز برسد. 
با تكثير كافي سلول هاي غيرطبيعي، سرطان براي فرد يا پزشك آشكار مي شود. تظاهر بيماري 
بطور شايع به شكل توده اي است كه در عضو مبتال نظير پوست، پستان يا پروستات ديده يا لمس 

1) Drain 
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مي شود. گاهي حتي قبل از شناسايي، سرطان مي تواند به غدد لنفاوي گسترش يابد؛ يا اگر به 
سرعت پيشرفت كند، حتي مي تواند سبب متاستاز دور دست قابل تشخيص  گردد. رشد سرطان 
قادر است با درگير كردن عروق خوني، سبب خونريزي شود كه در اين صورت چنانچه سرطان به 
قسمتي از عضو كه در تماس مستقيم يا غيرمستقيم با خارج از بدن است برسد، آشكار خواهد شد. 
مثًال شايد بر اثر سرطان ريه خون در خلط، خون در مدفوع بواسطة سرطان روده، يا خون در ادرار 
به دليل سرطان مثانه وجود داشته باشد. رشد سرطان همچنين ممكن است سبب اختالالت در 
عملكرد عضو شود؛ نظير سرطان مغز كه ممكن است به بروز عالئم سيستم عصبي منجر گردد. 

در سرطان پيشرفته يكي از شديدترين عالئم، ايجاد درد در اثر فشار به عصب است.

كاربرد بيولوژي در كنترل سرطان
ارثي  انواع  چند  هر  است؛  ارثي  مواد  در  نقص  نتيجة  گاهي  سرطان  مشخصة  ژنتيكي  تغييرات 

سرطان نسبتًا نادر هستند و بطور شايع تر اين تغييرات ناشي از اثر خارجي مي باشد. 
يك راه پيشگيري سرطان مشخص نمودن فاكتورها و عوامل خارجي مسؤول تغييرات سلولي 
است كه منجر به سرطان مي شوند. مثًال مواد شيميايي خاصي به عنوان مواد سرطان زا شناخته 
شده اند؛ يعني سبب القاء تغييرات سلولي مشخصه سرطان مي گردند. بنابراين كنترل تماس با اين 
مواد شيميايي يا تركيبات پيچيده نظير دود دخانيات كه حاوي مواد سرطان زاي بسياري هستند، 

شايد بتواند از برخي سرطان ها پيشگيري كند.
پيشگيري كند.  از ساير سرطان ها  مانند ويروس ممكن است  انتقال عامل عفوني  از  جلوگيري 
شايد بتوان با استفاده از عاملي كه مستقيمًا در روند سرطان زايي مداخله دارد، از سرطان هاي ديگر 

جلوگيري كرد. به اين روش «پيشگيري شيميايي1» مي گويند.
حتي پس از آن كه بدخيمي شروع شد، ممكن است هنوز بتوان از پيشرفت آن و تبديل به نوع 
مهاجم بيماري جلوگيري نمود. پيش از آشكار شدن عالئم باليني، روش هايي براي كشف مراحل 
اوليه سرطان هاي خاصي خصوصًا براي سرطان دهانة رحم ايجاد شده است. تشخيص و جراحي 
از پيشرفت آن به سرطان مهاجم جلوگيري كند.  يا سرطان درجا مي تواند  به موقع ديسپالزي 
حتي وقتي كه سرطان مهاجم شد، توقف يا ريشه كني آن در برخي بيماران با جراحي يا تخريب 

سلول هاي سرطاني به كمك اشعه يا شيمي درماني مي توان مؤثر باشد. 

1) Chemoprevention 

5

فصل اول: جنبه هاي بيولوژيك و اجتماعي سرطان  



برنامه ملي كنترل سرطان 

جنبه هاي اجتماعي سرطان

علت سرطان تا حد زيادي ناشي از شيوة زندگي است؛ بنابراين نتيجة روش زندگي و شغل افراد 
هم هست. براي برخي سرطان ها رابطة خاص با مواد شيميايي بخوبي شناخته شده؛ مثًال سرطان 
آثار شيوة زندگي  استفاده در كارخانة الستيك سازي است.  بنزين مورد  با  از تماس  ناشي  خون 
انواع مختلف سرطان ها در  از سرطان ها شناخته شده است. تغيير در ميزان بروز  براي بسياري 
بين مهاجرين كه از يك قسمت دنيا به قسمت ديگر نقل مكان كرده اند، احتماًال منعكس كنندة 

تغييرات بزرگ در شيوة زندگي ناشي از پذيرفتن روش زندگي كشور ميزبان است. 

مكان زندگي
در  مكان مشخص  است. جمعيت يك  آن  جغرافيايي  تنوع محل  توجه سرطان  قابل  نماد  يك 
يك زمان مشخص، الگوي خاص سرطان را نشان مي دهد؛ با موارد بيشتري از يك نوع و موارد 
كمتري ازنوع ديگر،  الگوي سرطان در جمعيت در محل ديگر يا در زمان ديگرمتفاوت خواهد بود. 

اين مطلب را با مثال هاي زير نشان مي دهيم: 
ميزان بروز سرطان كبد در صحراي آفريقا و آسياي جنوب شرقي در مقايسه با آمريكاي شمالي 
ريه  سرطان  به  مبتال  بندرت  اروپا  و  شمالي  آمريكاي  ساكنين  بيستم  قرن  اوائل  در  باالست. 
مي شدند، اما نسل هاي بعد كه در همان مناطق زندگي مي كردند، اپيدمي سرطان ريه را تجربه 
كردند كه آن هم بواسطة تمايل گسترده به كشيدن سيگار بود. اكنون اين اپيدمي سريعًا به آسيا 

گسترش يافته و نتيجة گرفتن عادت غربي ها در سيگار كشيدن است. 
سرطان معده بطور قابل توجهي در بين مردم شيلي، شمال چين، ژاپن و كشورهاي اروپاي شرقي 
اختالف ها  اين  زندگي مي كنند.  از مردماني است كه در ساير قسمت هاي جهان  بسيار شايع تر 
احتماًال تا حد زيادي به تغييرات رژيم غذايي و روش هاي ذخيره كردن غذا بستگي دارد. مثًال 
اختالف در ميزان شيوع عفونت با باكتري H.pylori شايد نقش كمك كننده اي داشته باشد؛ 
هر چند جنبه هاي اجتماعي نيز مشهود است: ميزان بروز سرطان معده در بين مردم با وضعيت 

اقتصادي اجتماعي پايين، بيش از افرادي است كه وضع اجتماعي پيشرفته تري دارند. 
در تعداد نادري از بيماران، محل زندگي مي تواند در ابتال به سرطان مؤثر باشد. اين مسأله در مورد 
مناطق خاصي از تركيه كه ميزان بروز مزوتليوما به شدت باالست نيز صدق مي كند؛ زيرا مردم در 
محلي زندگي مي كنند كه پوستة زمين در آن جا مادة آزبست مانندي حاوي Evionite دارد1. 

ادامة تماس در اوائل زندگي منجربه بيماري در دهه هاي بعد مي شود. 
1) Artvinili & Baris, 1999
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تغييراتي كه مردم در جهان ايجاد مي كنند
يكي از روش هاي سازگاري با شرايط غالب، بهره برداري از زمين براي منابع آن است و همين مسأله 
ممكن است سبب تماس با عوامل سرطان زا يا آثاري شود كه قبًال با آنها مواجه نبودند. كارگران 
Schneeburg صنايع شديدترين رنج را مي برند. مثًال بيش از نيمي از معدنچيان كه در معادنSchneeburg صنايع شديدترين رنج را مي برند. مثًال بيش از نيمي از معدنچيان كه در معادنSchneeburg

وJoachimsthal  در اروپاي مركزي كار مي كردند، در اواخر قرن نوزدهم از سرطان ريه كه 
بيماري نادر آن زمان بود، فوت كردند. سبب اين امر نتيجة تماس با مواد راديواكتيو در معادن 

بود.
توليد مادة رنگي نيز مي تواند منجربه سرطان شود. مثًال توليد و استفاده از 2- نفتيل آمين موجب 
سرطان مثانه مي گردد. تماس با اين ماده اولين بار در آمريكاي شمالي و اروپا ثبت شد. البته اين 

امر اكنون در آنجا تا حد زيادي متوقف شده و فقط در جنوب آسيا 
مجدداً ظاهر شده است. گسترش صنعت غالبًا سبب ورود عوامل خطر به مناطقي مي شود كه افراد 

محلي آن خطرات را نمي شناسند.

كاربرد شيوه زندگي در كنترل سرطان
نيازهاي  رفع  براي  انجام مي دهد،  آنچه  و  رفتاري مشخص مي شود  الگوهاي  از  انسان  زندگي 
اجتماعي، روانشناسانه و بيولوژيك خود است. اين الگوها شايد شامل روش هاي خاص تهيه و 
الكل و مواد مخدر باشد.  صرف غذا، عدم فعاليت فيزيكي و وابستگي به محصوالت دخانيات، 
بسياري از اين الگوها بر سرطان و ساير بيماري ها اثر دارند. پذيرفتن روش زندگي سالم شامل 
زندگي  به  مي تواند  پرخطر  رفتارهاي  از  اجتناب  و  مناسب  وزن  فيزيكي،  فعاليت  سالم،  غذاي 

طوالني و فعال منجر شود. 

بي عدالتي اجتماعي و اقتصادي
سرطان و ساير بيماري هاي مزمن ارتباط تنگاتنگي با وضعيت اجتماعي و اقتصادي دارد. استعمال 
و  فيزيكي  فعاليت  فيبر، كاهش  پرچرب، كم  غذاهاي  با  و سبزيجات  ميوه  جايگزيني  دخانيات، 
وابستگي به الكل در گروه هاي با تحصيالت كم بيشتر است1. مثًال در زنان اهل بمبئي هر چه 
گروه هاي   .(1 ـ   2 (نمودار  است2  باالتر  دخانيات  استعمال  ميزان  باشد،  پايين تر  تحصيل  سطح 
فقيرتر اغلب به وضوح در مصرف محصوالت غيربهداشتي مورد هدفند و حداقل احتمال دسترسي 

به روش هاي پيشگيري و تشويقي را دارند. 

1) Yach, 2001
2) Gupta, 1996
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برنامه ملي كنترل سرطان 

سرويس هاي اولية مراقبت بهداشتي تقريبًا  هميشه بر مراقبت حاد از شيرخواران و مادران تمركز 
دارند تا به تكميل اقدامات الزم در مورد ميزان افزايش سرطان و بيماري هاي غيرواگير بپردازند. 
بيماران  براي  بيشتر  بقاء و درد  عواقب دسترسي محدود به خدمات بهداشتي در كاهش ميزان 
سرطاني مشهود است. ميزان بقاء بيماران در طبقات اجتماعي پايين بطور ثابت كمتر از آنهايي 
است كه در طبقات اجتماعي باالترند. مالك در طبقه بندي اجتماعي، ميزان دسترسي به مراقبت 
است. براي بيماران سرطاني دسترسي به مراقبت، به نوبة خود با بقاء و كيفيت زندگي بهتر همراه 

است. 
بايد به محدوديت هاي تحميلي و همچنين به فرصت هاي خلق  در راهبردهاي كنترل سرطان 
ابعاد ويژة توسعه و  شده به  وسيلة جنبه هاي اجتماعي مشكل توجه داشت. فهم اين  كه چگونه 
موقعيت هاي اجتماعي مردم در ايجاد سرطان شركت دارند، مي تواند راه اجتناب يا تصحيح عوامل 

اجتماعي ـ اقتصادي را كه بطور عمده اي مسؤول بيماري است، نشان دهد. 

نمودار 1 ـ2) استعمال تنباكو (درصد جمعيت) و سطح تحصيل زنان  بمبئي و هندوستان 1994- 1992
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فصل 2: علل سرطان

فاكتورهاي بيولوژيك و ژنتيك

تغييرات سلولي مشخصة سرطان با درجات متفاوتي از آثار متقابل بين فاكتورهاي ميزبان و عوامل 
خارجي آغاز مي شود. اگر چه عوامل ميزبان بجز ژن ها در ايجاد بيماري نقش دارند، اّما ثابت كه 
شده برخي از آنها نيز تا حد زيادي تحت تأثير عوامل ژنتيكي هستند. از جمله مي توان به الگوهاي 
هورموني و جنبه هاي ايمونولوژيك اشاره نمود. سرطان هاي شايع دستگاه هاي اختصاصي جنسي 
خصوصًا پستان، رحم، تخمدان و پروستات تحت تأثير سطح هورمون هاي جنسي مي باشند. مثًال 
ارتباط مثبتي بين سرطان پستان و افزايش سطح هورمون استراديول وجود دارد. سركوب عملكرد 
سيستم ايمني مانند آنچه كه پس از پيوند اعضا نياز است يا در بيماري AIDS ايجاد مي شود، 

مي تواند ميزان بروز برخي لنفوم ها و احتماًال ساير سرطان ها را افزايش دهد. 

ژنتيك و سرطان
سرطان با جهش در ژن هاي مسؤول تكثير و ترميم سلولي ايجاد مي شود. البته اين به آن معنا 
به  نادر  كامًال روشن شده كه حتي سرطان هاي  اكنون  واقع  در  است.  ارثي  نيست كه سرطان 
منتقل  قانون مندل  براساس  و  ايجاد  شده  باال»1  نفوذ  به وسيلة ژن هايي «با  ارثي كه  اصطالح 
مي گردند، اكثراً جهت القا به اثرهاي متقابل خاص فاكتورهاي محيطي نياز دارند. اگر چه افتراق 
بين ژن هاي با نفوذ باال و پايين در سطح بيولوژيك پيچيده است، اما ممكن است عمًال تعيين 
بيانگر خطر  به قدر كافي  بيماري زا  آنها جهش  باال) كه در  نفوذ  با  اندك ژن ها (ژن هاي  تعداد 

سرطان باشد در تشخيص و درمان باليني بيماري مؤثر باشد. 
در مقابل، هر نوع اللي ژن هاي «اصلي» يا تغيير در ژن هاي ديگر با اثر متقابل يا در پلي مورفيسم هاي 
حساس محيطي كه به اندازة كافي اثر باليني ندارد را به عنوان «با نفوذ پايين»2طبقه بندي مي كنند. 
با اين وصف در راستاي گسترش دانش و توانايي امتحان همزمان چند ژن، شايد ژنوتيپ هاي با 
نفوذ باال حاوي چند نوع ژن با نفوذ پايين تشخيص داده شوند. بنابراين ژنتيك سرانجام مي تواند 

نقش مهمي در كنترل سرطان داشته باشد؛ از جمله: 
راهبردهاي  منجربه  كه  خاص  سرطان  يك  براي  خطر  معرض  در  افراد  كردن  مشخص    •

1) High Penetrance
2) Low Penetrance
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برنامه ملي كنترل سرطان 

پيشگيري و غربالگري براي افراد يا اعضاي خانواده شود ؛ 
معلوم نمودن نوع سرطان بطوري كه درمان بتواند آن بيماري خاص را هدف قرار دهد. • معلوم نمودن نوع سرطان بطوري كه درمان بتواند آن بيماري خاص را هدف قرار دهد. • معلوم نمودن نوع سرطان بطوري كه درمان بتواند آن بيماري خاص را هدف قرار دهد. 

هر چند نقش بالقوة ژنتيك را نبايد بيش از حد مورد تأكيد قرار داد، اما مطالعات نشان داده كه 
عامل اولية بسياري از سرطان ها، فاكتورهاي شيوة زندگي نظير دخانيات، عادات غذايي، ورزش 
تمامي   %5 كه  شده  داده  احتمال  مثًال  ارثي،  ژنتيك  فاكتورهاي  تا  هستند  عفوني  عوامل  و 

سرطان هاي پستان در زنان با استعداد ژنتيكي به بيماري رخ مي هد.

در حال حاضر نقش عملي و اصلي در ژنتيك سرطان مشخص نمودن افراد در معرض خطر باالي 
سرطان است. اطالعات در مورد شرح حال سرطان در يك خانواده بايد مرتبًا در همة كشورها 
BRCA 1or نظير DNA جمع آوري شود. درحال حاضر تست هاي ژنتيك روتين بر اساس

2 براي سرطان پستان فقط در برخي از كشورهاي ثروتمند در دسترس است. سابقة خانوادگي و 
غربالگري DNA مي تواند افرادي را كه افزايش متوسط خطر سرطان دارند يا از خانواده هاي 
مستعد به سرطان هستند، مشخص نمايد. شناسايي اين افراد به آنها اجازه مي دهد كه با داشتن 
اطالعاتي نظير توليد مثل و شيوة زندگي، در مورد راهبردهاي كاهش خطر باليني سرطان تصميم 
بگيرند. وقتي كه دانش ژنتيك نشانگر افزايش خطر يك سرطان باشد، آنان كه در خطرند، نسبت 
به افراد عادي تحت نظارت بيشتر و شديدتري از نظر كشف زود هنگام قرار مي گيرند تا بتوان 

سرطان را در مرحلة مناسب تري كه به درمان نزديكتر باشد، يافت. 
در حالي كه خانواده هاي مستعد به سرطان كامًال نادر هستند، خطر يك سرطان خاص در چنين 
به  مي تواند  سرطان  به  مبتال  فرد  يك  ژنتيكي  تست هاي  باشد.  باال  بسيار  مي تواند  خانواده اي 
روشن نمودن خطر احتمالي در بچه هاي وي كمك كند. اين امر همچنين مي تواند اساسي براي 
مشاوره هاي بعدي ژنتيكي در فرزندان يا ديگر اعضاي خانواده باشد؛ با اين ديد كه درك آنها از 
موقعيت پزشكي را افزايش دهد و تشويقشان كند كه راهبردهاي به حداقل رساندن خطر بعدي 

سرطان را بپذيرند. 
استعداد ژنتيكي پرخطر ايجاد شده به وسيلة ژن هاي با نفوذ باال كه به شيوة مندلي منتقل مي شوند 
عمًال ناشايع است و نسبت سرطان هايي كه با چنين استعدادي ايجاد مي شود، پايين است1. البته 
اكنون اين واقعيت وجود دارد كه به  اصطالح پلي مورفيسم متابوليكي يعني اختالف در مسيري 
به  افراد  استعداد  در  اختالف  مي تواند  مي كنند،  متابوليزه  را  مواد سرطان زاي شيميايي  افراد  كه 
سرطان را تشريح كند و اين پلي مورفيسم ها در سطح سلولي با جهش در ژن هاي خاصي كنترل 

1) حدود 5% براى سرطان پستان و روده و براى ساير سرطان ها كمتر از اين مقدار؛ البته بجز براى رتينوبالستوم در بچه ها.
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مي شوند.
يك تحقيق اصلي كه اكنون در جريان است، مشخص نمودن اين پلي مورفيسم ژنتيكي است. 
ثابت شده كه بسياري از اين تغييرات ژنتيكي توسط ژن هايي با نفوذ پايين ايجاد مي شوند و قوانين 
ارثي كالسيك مندلي در مورد آنها كاربرد ندارد. بنظر مي رسد كه در مجموع اين پلي مورفيسم 
بسياري از استعدادهاي ذاتي سرطان را شرح دهد و مشاركت بالقوة آنها در ايجاد سرطان باال باشد. 
از اين نظر آثار فاكتورهاي محيطي غالبًا همراه با تغييرات ژنتيكي است. لذا اين احتمال مي رود 
كه بتوان افرادي را يافت كه در خطر خاص سرطان هاي همراه با دخانيات و رژيم غذايي باشند يا 

مستعد به آثار آلوده كنندة محيط هستند. 
را  انتظار مي رود كه تست هاي ژنتيكي شايد اطالعاتي  اما سرانجام  اثبات نشده،  هر چند هنوز 
فراهم كنند كه بهترين سير درمان را براي برخي سرطان ها تعيين نمايند. سرطان هاي خاصي كه 
درحال حاضر به عنوان يك بيماري طبقه بندي مي شوند، ممكن است سرانجام به انواع مختلف 

طبقه بندي گردند و هر كدام با روش درمان متفاوتي بهتر كنترل شوند. 
اسرار  و  با تشخيص  ارتباط  در  نيز  بالقوه اي  ژنتيك، مشكالت  باالي تست هاي  كنار هزينة  در 
بيماران وجود دارد. چه كسي بايد به اين اطالعات ژنتيكي دسترسي داشته باشد و اين اطالعات 

بايد براي چه مقصودي مورد استفاده قرار گيرد؟
قابليت نهايي براي تشخيص در ارتباط با استخدام و دسترسي به بيمة بهداشتي قابل توجه است؛ 
هر چند حفاظت هايي در مورد استفادة نابجا ايجاد شده است. اگر توانايي كامل طرح نقشة ژنتيكي 
انسان قابل تصور باشد، مهم اين است كه از ايجاد موانعي كه سبب انسداد در پيشرفت هاي بالقوه 
در پيشگيري، تشخيص و درمان سرطان كه ممكن است از طريق چنين تست هايي قابل دسترسي 

باشد، اجتناب كرد.
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عوامل خارجي سرطان

دانش امروز در مورد آثار عوامل محيطي و خارجي بر سرطان توانايي مهمي را در كنترل سرطان 
فراهم نموده است. اين عوامل خارجي را مي توان به صورت زير دسته بندي نمود: 

مانند اشعة خورشيد (كه مي تواند منجر به سرطان پوست شود)، و اشعة يونيزان (كه فيزيكي؛ مانند اشعة خورشيد (كه مي تواند منجر به سرطان پوست شود)، و اشعة يونيزان (كه فيزيكي؛ مانند اشعة خورشيد (كه مي تواند منجر به سرطان پوست شود)، و اشعة يونيزان (كه  فيزيكي؛ • فيزيكي؛ • 
مي تواند سرطان ريه و ارگان هاي خاص ديگري را سبب گردد) ؛

؛ نظير كلريد وينيل (كه قادر است موجب كانسر كبد شود)، 2- نفتيل آمين (كه شيميايي؛ نظير كلريد وينيل (كه قادر است موجب كانسر كبد شود)، 2- نفتيل آمين (كه شيميايي؛ نظير كلريد وينيل (كه قادر است موجب كانسر كبد شود)، 2- نفتيل آمين (كه  شيميايي• شيميايي• 
مي تواند سبب سرطان مثانه گردد)، و بنزوپيرين (كه عامل سرطان هاي مرتبط با دخانيات 

است) 
B همچون ويروس هپاتيت B همچون ويروس هپاتيت B (كه از عوامل سرطان كبد است)، و ويروس پاپيلوماي  بيولوژيكي؛• بيولوژيكي؛• بيولوژيكي؛

انساني (كه از علل سرطان دهانه رحم به شمار مي رود).

سرطان سال ها بعد از تماس اوليه با عوامل اتيولوژيك ايجاد مي شود. مثًال تماس با آسبستوز در 
چند دهة بعد مي تواند منجر به مزوتليوما شود. بطور كلي به دنبال تماس با مواد سرطان زا ايجاد 
سرطان به صورت يك شيب مقدار - اثر1 مي باشد. هر چه وسعت تماس بيشتر شود، احتمال ايجاد 
بيماري بيشتر است. بنابراين طبيعي است كه مردماني كه نزديك مركز انفجار اتمي هيروشيما 
زندگي مي كردند، با سطح باالي اشعه تماس داشته باشند و نسبت به مردماني كه در قسمت هاي 

محيطي منطقة آلوده بودند، از ابتالء بيشتر به انواع مختلف سرطان رنج  ببرند2. 
اما اين خطرات در تمام  اگر چه به صورت تقريبًا فراگير با خطر مواد سرطان زا مواجه هستيم، 
گسترده  استفادة  كلي  بطور  يافته  توسعه  در كشورهاي  مثًال  نيست.  يكسان  قسمت هاي جهان 
كه  صورتي  در  حتي  است؛  شده  پذيرفته  بخوبي  درمان  و  تشخيص  مقاصد  براي   X اشعة  از 
اشعه بتواند در ايجاد انواع خاصي از سرطان خصوصًا سرطان خون نقش داشته باشد. در همان 
كشورها روش هاي بسته بندي غذا به عنوان يك فاكتور ديگر شيوة زندگي، تجمع قارچ هاي مولد 
آفالتوكسين را كه عامل سرطان كبدي است، به حداقل مي رساند3؛ در مقابل، در اغلب كشورهاي 
آفريقايي خطر اشعةX  درماني وجود ندارد يا بسيار ناچيز است، اما مردم هنوز به ذخيره كردن غذا 

در حاالتي كه توليد آفالتوكسين را ممكن مي سازد، ادامه مي دهند. 

1) Dose – Response Gradient 
2) Kato and schull, 1982 
3)IARC, 1993 
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سرطان زاهاي فيزيكي 
اشعة يونيزه و غيريونيزه كننده مي تواند سبب سرطان شود. مقادير اندك اشعة يونيزان بطور طبيعي 
ايجاد مي شود؛ خصوصًا اشعه اي كه از فضاي خارج به زمين مي رسد و در مواد راديواكتيو در زمين 
يافت مي شود. بنابراين مواجهه با اين اشعه مي تواند از طريق تماس شغلي، پزشكي، حوادث در 

ايستگاه هاي قوي هسته اي يا به سبب استعمال سالح هاي اتمي در جنگ باشد. 
انواع سرطان هاي خون و سرطان پستان، ريه و تيروييد به صورت اختصاصي به همراه  برخي 
تماس با اشعة يونيزان هستند. هر چند اشعة يونيزان مي تواند احتمال سرطان را در بسياري از 
مناطق ديگر بدن از جمله معده، رودة بزرگ و مثانه افزايش دهد، با اين حال اشعة يونيزان احتمال 
نور  در  غيريونيزان  بنفش  ماوراء  اشعة  با  تماس  نمي برد.  باال  را  خون  لنفوسيتي  مزمن  سرطان 
خورشيد به انواع شايع سرطان پوست در جمعيت هاي قفقازي منجر شده است1. سوختگي ناشي از 
اشعة خورشيدي با سرطاني نادرتر اما كشنده تر و مالنوم، همراه است. در اين ميان افراد با چهرة 

روشن بيشتر در معرض خطر هستند. 
خصوصيت فيزيكي برخي مواد سبب بروز تعدادي از انواع سرطان ها مي شوند. مثًال در مورد پنبة 
و  مزوتليوما  ريه،  ايجاد سرطان  در  آن  سازندة  الياف  استحكام  و  طول  آسبستوز ظاهراً  يا  نسوز 

احتماًال سرطان حنجره، همچنين بسياري انواع سرطان دستگاه گوارش مهم است. 

سرطان زاهاي شيميايي
شواهد وسيع سرطان زايي مواد شيميايي از مطالعة مردماني كه شغلشان آنها را در تماس با مواد 
مختلف قرار مي دهد، به دست آمده است (جدول 2 - 4). استعمال وسيع الكل2 و داروهاي خاص 

نيز خطر بروز برخي از سرطان ها را افزايش مي دهد. 
ثابت شده كه سرطان واژن در بين زنان جوان با دي اتيل استيل سترول كه يك هورمون صناعي 
است و به مادرشان داده شده بود تا از سقط در حين حاملگي جلوگيري كند، مرتبط بوده است3. 
البته نقش اساسي دود دخانيات همچنان به عنوان عامل اصلي سرطان در بسياري كشورها تمام 

موارد مذكور را تحت شعاع خود قرار داده است4. 

سرطان زاهاي بيولوژيك
از  از نمونه هاي سرطان ايجاد شده به وسيلة موجودات ذره بيني مي توان به سرطان مثانه ناشي 
1) IARC,1992
2) IARC,1988
3) Lanier et al.,1973
4) IARC,1986
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برنامه ملي كنترل سرطان 

 ،C2 و   B از عفونت هپاتيت ويروسي  انگل شيستوزوماهماتوبيوم1، سرطان كبد پس  با  عفونت 
سرطان معده بعد از عفونت با هليكوباكترپيلوري3 و سرطان دهانة رحم به دنبال عفونت ويروس 

پاپيلوي انساني4 اشاره كرد. 

فاكتورهاي غذايي
مطالعات نشان داده كه ميوه و سزيجات حاوي موادي است كه در مقابل برخي سرطان ها مقاومت 
ايجاد مي كنند. همچنين مقادير زياد محصوالت حيواني در رژيم غذايي نظير گوشت قرمز خطر 
سرطان كولوركتال و احتماالض پستان و انواع ديگر بيماري ها را افزايش مي دهد5. در بين عوامل 
مرتبط با رژيم غذايي افزايش وزن و چاقي بطور مشخصي خطر چند نوع سرطان شايع را ازجمله 

سرطان كولوركتال و پستان باال مي برد6. 

شغل
انگيزة شناخت سرطان هاي شغلي از سه فاكتور اصلي بدست آمده است:  

• افزايش توانايي در تشخيص و نشان دادن خطرات شغلي ؛
• فشارهاي اجتماعي ؛

و  فيزيكي  سرطان زاهاي  با  كارگران  همزمان  تماس  و  شدن  صنعتي  روند  فزايندة  رشد   •
شيميايي.

كشاورزي،  شغل هاي  دارد،  وجود  سرطان زايي  خطر  از  شواهدي  آن  در  كه  صنايعي  بين  در 
را  الستيك  و  فلزات  خام،  نفت  كشتي،  تخريب  سازي،  كشتي  ويران سازي،  ساختمان سازي، 

مي توان نام برد7. 
به  نياز  عوامل شغلي  به وسيلة  ايجاد شده  از سرطان هاي  پيشگيري  براي  مؤثر  راهبردي  ايجاد 
بايد  آنگاه  ايجاد مي كند.  را  قابل مالحظه اي  تماسي خطر  نوع  دارد كه چه  دانش  اين  جزئيات 
دانست كه هدف راهبرد تصحيح خواهد شد يا نه؛ و چنانچه الزم باشد، چه اعمال خاصي را بايد 

1) IARC,1994a
2) IARC,1994b
3) IARC,1994a
4) IARC,1995
5) World cancer research found, America institute for cancer research, 19978
6) Joint WHO/FAO expert consultation on diet, nutrition and the prevention of   
chronic disease, in preparation
7) Tomatis et al., 1990; IARC 199
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ترك كرد تا آن خطرات كاهش يافته يا حذف شود. 

آلودگي آب و هوا
مواد زائد سمي در نتيجة روند صنعتي شدن و انبارسازي عمدي و غيرعمدي در هوا و به داخل 
آبهاي سطحي و زيرزميني آزاد مي شوند. البته براساس شواهد موجود به نظر مي رسد كه اين عامل 
نسبتًا معمول، نسبت به عامل شيوة زندگي در ايجاد سرطان از اهميت كمتري برخوردار باشد. 
تعداد اندكي از مردم در خطر باالي تماس با آلوده كننده هاي سرطان زا هستند؛ اما براي بيشتر آنها 
خطر سرطان اندك است و اندازه گيري مقدار آن نيز مشكل است. اثبات وجود يك رابطة تعاملي 
در اين موارد مستلزم اندازه گيري تماس تعداد زيادي از مردم و سپس تحت نظر داشتن آنها براي 

مشخص نمودن عواقب بعدي تماس است1.  

نقش خدمات و مراقبت هاي پزشكي
X-Ray برخي از سرطان ها ندرتًا بر اثر عوارض پزشكي ايجاد مي شوند. مثًال استفادة روزمره از

نقش خدمات و مراقبت هاي پزشكي
برخي از سرطان ها ندرتًا بر اثر عوارض پزشكي ايجاد مي شوند. مثًال استفادة روزمره از 

نقش خدمات و مراقبت هاي پزشكي
Ray برخي از سرطان ها ندرتًا بر اثر عوارض پزشكي ايجاد مي شوند. مثًال استفادة روزمره ازRay

فلوروسكوپي براي پيگيري سير سل سبب بروز سرطان پستان در تعدادي از بيماران مي شود2. 
همچنين بعضي از داروهاي مورد استفاده براي درمان سرطان، احتمال سرطان اندومتر و پستان 
را افزايش مي دهد3. لذا ضروري است كه فوائد اين روش ها در مقابل خطرات ذاتي استفاده از آنها 

به دقت سنجيده شود. 

1) Committee on environmental Epidemiology, 
1991  
2) Miller et al., 1989  
3) IARC, 1999
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اهميت نسبي علل مختلف سرطان

نيمي  بيشتر آسياي جنوبي شرقي كه  بيماري در  نوع  به عنوان شايع ترين  سرطان حفرة دهان 
از كل سرطان ها را در قسمتي از مناطق هندوستان تشكيل مي دهد، در90% موارد به سيگار و 
شمالي  آمريكاي  در  سرطاني  مرگ هاي  تمام  چهارم  يك   مي شود1.  داده  نسبت  تنباكو  جويدن 

بواسطة سرطان ريه است و90% - 80% آنها نتيجة استعمال دخانيات است. 
جدول 1- 2 درصدهاي تخمين مرگ هاي ناشي از سرطان را در افراد زير 15 سال در اياالت 
متحدة آمريكا نشان مي دهد كه به علل مختلف نسبت داده شده است. البته اين تخمين ها احتماًال 
ناشي  سرطان هاي  نسبت  به  شايد  ارقام  اين  دارد.  كاربرد  صنعتي  كشورهاي  بيشتر  در  اغلب 
بازنشسته شدند، ظاهر  آنها فقط وقتي كه كارگران  از  بسياري  اما  باشد،  از عوامل شغلي كمتر 
مي گردند. شواهد و تصورات اخير بر اين اشاره دارد كه نسبت سرطان هاي مرتبط با رژيم غذايي 
كمتر از 35% است. عوامل مرتبط با غذا در حدود 30% سرطان ها را در كشورهاي توسعه يافته 

و احتماًال 20% موارد را در كشورهاي در حال توسعه ايجاد مي كند.
جدول 2 ـ 1: علل مرگ و مير افراد زير 65 سال در اثر سرطان در اياالت متحدة آمريكا

1) Tomatis et al., 1990
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عفونت عامل حدود 15% سرطان ها در جهان به حساب مي آيد. اكثر اين موارد در كشورهاي در 
حال توسعه كه بيماري هاي واگير در آن جا ميزان شيوع بيشتري دارند، بوجود مي آيد. اگر از اين 
بيماري هاي عفوني مرتبط با سرطان پيشگيري مي شد، 21% سرطان ها در كشورهاي در حال 

توسعه و 9% نيز در كشورهاي توسعه يافته كاهش مي يافت1. 
سرطان هاي تمام سنين ناشي  در ارتباط با خطرات شغلي تخمين زده مي شود كه در كانادا %9
از شغل باشد2. احتماًال به نظر مي رسد كه نسبت سرطان ناشي از عوامل شغلي در بسياري از 
كشورهاي توسعه يافته در حال كاهش است و سبب آن كمك به معرفي روش هاي مناسب كنترل 

در اواخر قرن بيستم است. 
چالش بسياري كشورهاي در حال توسعه همچنان كه روند صنعتي شدن را طي مي كنند، اطمينان 
از اين است كه آنها نمي گذارند مخاطرات مواد سرطان زاي مرتبط با شغل هاي مختلف وارد كشور 
شود. يكي از شايع ترين بدخيمي ها در صحراي آفريقا و آسياي جنوب شرقي سرطان كبد است. 
اين موارد نتيجة عفونت با ويروس هپاتيت B يا مصرف غذاي آلوده به آفالتوكسين مي باشد3. 
در كشورهاي صنعتي سرطان اولية كبد اگر چه كمتر شيوع دارد، اما عمدتًا ناشي از مصرف بيش 
از حد الكل است4. ميزان بروز سرطان هاي مري، ريه، كولون، ركتوم، پستان و پروستات نيز به 

موازات توسعة اقتصادي، افزايش مي يابد5. 
در كشورهاي در حال توسعه، توسعه معموًال در راستاي تغييرات رژيم غذايي و شيوة زندگي است؛ 
در نتيجه الگوهاي سرطان به سمت آنچه كه در كشورهاي اقتصادي توسعه يافته ديده مي شود، 
تمايل مي يابد. تغيير در شيوة زندگي آشكارا با افزايش خطر بيماري عروقي قلبي همراه است. خطر 
سرطان همچنين مي تواند به وسيله عوامل خطرساز كه بطور همزمان عمل مي كنند، چند برابر 
شود. مثًال اثر الكل در بروز سرطان دهان، فارنكس، حنجره و مري با استعمال همزمان دخانيات 

تا چند برابر افزايش مي يابد. 

1) Pisani et al., 1997   
2) Miller, 1984
3) IARC, 1993-1994
4) IARC, 1998
5) Joint WHO FAO expert consulation on diet, nutrition and the prevention of 
chronic disease, in preparation

17

فصل دوم: علل سرطان 





فصل 3 :بار سرطان

سرطان به مثابه مشكل بهداشت جهاني

در سراسر جهان ساالنه بيش از 10 ميليون موارد جديد سرطان و بيش از 6 ميليون مرگ در اثر 
سرطان ثبت مي شود. در دو دهه قبل اين ارقام به ترتيب 6 ميليون و 4 ميليون بوده است1. از ده 
ميليون موارد جديد ساالنة سرطان، 4/7 ميليون مورد در كشورهاي پيشرفته تر و نزديك به 5/5 
ميليون مورد در كشورهاي كمتر توسعه يافته بروز مي كند. اگر چه اين بيماري اغلب به عنوان 
تمام سرطان ها در  از نصف  بيش  واقع  اما در  تلقي شده،  يافته  توسعه  مشكلي عمده در جهان 

كشورهاي در حال توسعه اتفاق مي افتد.

سرطان اولين عامل شايع مرگ و مير در كشورهاي توسعه يافته است و شواهد اپيدميولوژيك 
نشان مي دهد كه همين روند در كشورهاي در حال توسعه نيز در حال شكل گيري است. در حال 
حاضر سرطان علت 12% همة مرگ ها در جهان است (جدول 1 - 3) و پيش بيني مي شود تقريبًا 
در مدت 20 سال ميزان مرگ و مير ساالنه به علت سرطان از حدود 6 ميليون مورد به 10 ميليون 

مورد افزايش يابد (جدول 2 - 3).

جدول 3- 1: الگوهاي جهاني و محلي مرگ و ميرهاي ساالنه، براساس علت در سال 2000

1) Tomatis et al. 1990 

19

فصل 3: بار سرطان 



برنامه ملي كنترل سرطان 

داليل عمدة زير را در خصوص افزايش مرگ و مير در اثر سرطان مي توان چنين برشمرد: 
كاهش  حال  در  عروقي  و  قلبي  بيمارهاي  از  ناشي  مرگ هاي  يافته  توسعه  در كشورهاي   •

است ؛
سن پيري باال رفته و سرطان با احتمال بيشتري در بين افراد سالخورده ايجاد مي شود ؛ • سن پيري باال رفته و سرطان با احتمال بيشتري در بين افراد سالخورده ايجاد مي شود ؛ • سن پيري باال رفته و سرطان با احتمال بيشتري در بين افراد سالخورده ايجاد مي شود ؛ 

شده  ديگر  انواع  و  ريه  سرطان  بروز  موجب  دخانيات  استعمال  افزايش  اخير  دهه هاي  در   •
است؛

• تغيير در رژيم غذايي، كاهش فعاليت فيزيكي و افزايش چاقي بيشترين عوامل احتمالي در 
افزايش انواع مختلف سرطان هستند. 

يافته عمومًا سرطان سبب حدود يك پنجم همة مرگ ها به شمار مي آيد؛  در كشورهاي توسعه 
ارقامي كه فقط نسبت به بيماري قلبي عروقي در مكان دوم قرار دارد (جدول 1 - 3). در حال 
حاضر عفونت ها و مشكالت دورة نوزادي با هم، كمتر از 7% كل علل مرگ و مير در كشورهاي 
توسعه يافته به شمار مي آيند و اين ميزان اكنون در حال كاهش است. در اين كشورها از تمامي 
موارد اصلي كه منجر به مرگ و مير شده، سرطان يكي از انواع بسيار كم بيماري هاست كه البته 

نسبت آن بطور قابل توجهي در حال افزايش است. (جدول 3 - 3)
است  مرگ ها  مورد   10 از  يك  تقريبًا  مسؤول  سرطان  توسعه  حال  در  كشورهاي  در  اكنون 
استاندارهاي  بهبود  با  توأم  البته  مي رود.  باال  همچنان  بيماري  بروز  ميزان  اما  3)؛   - (جدول1 

جدول 2 – 3: ميزان مرگ و ميرهاي ناشي از سرطان و موارد جديد سرطان در جهان كه 
براي سال  2000 تخمين زده شده و براي سال 2020 پيش بيني مي شود.
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زندگي و افزايش ميزان اميد به زندگي، ميزان بروز بيماري هاي واگير كاهش يافته و بيماري هاي 
غيرواگير از قبيل سرطان اهميت بيشتري مي يابند.

جدول 3 – 4: ميزان بروز شايع ترين سرطان ها در سال 2000

جدول 3 – 3: درصد مرگ و ميرها از علل مختلف اصلي در كشورهاي منتخب در 
سال هاي1960،1980 و 2000 
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سرطان قسمت هاي مختلف بدن

در بين مردان، سرطان ريه و معده شايع ترين سرطان ها در جهان هستند؛ در حالي كه سرطان 
پروستات بيشتر در كشورهاي توسعه يافته تر ديده مي شود. (جدول 3- 4)

شايع ترين سرطان هاي زنان، شامل پستان و دهانة رحم است؛ هر چند كه مورد اخير در كشورهاي 
كمتر توسعه يافته كمتر ديده مي شود. سرطان ريه، كولوركتال و معده در بين پنج سرطان شايع 
براي مردان و زنان در هر دو كشور بيشتر و كمتر توسعه يافته قرار دارند. اطالعات بهتر ممكن 
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است با در نظر گرفتن ميزان بروز سرطان قسمت هاي مختلف بدن در كشورهاي مختلف به دست 
آيد. (جدول 5 - 3)

جدول 3 – 5: ميزان استاندارد شدة سني سرطان؛
محل هاي منتخب، ثبت سرطان هاي منتخب، در 100/000 براساس جنس

شايع  تنباكو  جويدن  بواسطة  آن  مجاور  مناطق  و  هندوستان  در  خصوصًا  دهان  حفره  سرطان 
است. سرطان معده در چين، ژاپن و برخي كشورهاي آمريكاي جنوبي و مركزي و شمالي اروپا 
شايع تر است. سرطان كولوركتال (رودة بزرگ) در جوامع غربي و بطور فزاينده اي در ژاپن شيوع 
دارد. سرطان كبد گرچه در اغلب نقاط جهان نادر است، اما در قسمت هايي از آفريقا، غرب آسيا 
و پاسيفيك غربي بروز مي كند. ميزان سرطان ريه در آمريكا شمالي، اروپا و در شانك هاي چين 
باالي  بسيار  بروز  ميزان  عامل  سيگار  استعمال  همه گيري  است.  پايين  آفريقا  در  اما  باالست، 
سرطان ريه در اغلب كشورهاي توسعه يافته به شمار مي آيد و اين امر اخيراً بطور فزاينده اي در 

ساير قسمت هاي جهان صادق مي باشد1. 
ميزان سرطان پستان به عنوان شايع ترين سرطان زنان، در غرب بسيار باالست. سرطان دهانه 
رحم در كشورهاي درحال توسعه شايع تر از كشورهاي توسعه يافته است و در بسياري از كشورهاي 
در حال توسعه فراوان ترين نوع سرطان در زنان محسوب مي شود. سرطان پروستات نيز در غرب 
شايع است بطوري  كه در اياالت متحده، ميزان بروز گزارش شده آن بسيار باالست. كشف زود 

هنگام اين امر مديون غربالگري است.
1) Miller, 1999
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1) معموًال 100/000 
2) معموًال در سال 

3) Miller, 1999
4) Eppig-jordan, 1999

تغييرات سرطان در طول زمان

بطور ايده آل تغييرات يك بيماري بايد از اطالعات رايج ميزان بروز به دست آيد؛ يعني تعداد موارد 
يا  ثبت هاي سرطان  از  فقط  متأسفانه چنين اطالعاتي  زمان2.  واحد  در  واحد جمعيت1  در  جديد 
مطالعات آماري سرطان به دست مي آيد كه هر دو نسبتًا جديد هستند. از طرف ديگر اطالعات 
مرگ و مير سرطان براي بسياري از كشورها اغلب در طي قرن بيستم قابل دسترسي است و 

مي تواند جهت مطالعة الگوي جغرافيايي و تغييرات موقتي در بيماري مورد استفاده قرار گيرد. 
مرگ هاي ناشي از سرطان بطور غيرمستقيم نشانة ميزان بروز است، زيرا منعكس كننده نقص 
در درمان و همچنين وقوع بيماري محسوب مي شود. براي انواعي از سرطان ها كه درمان هاي 
در دسترس آنها كمتر مؤثرند نظير سرطان ريه و معده، مرگ ها كامًال منعكس كنندة ميزان بروز 

هستند. 
از سال 1950 در اغلب كشورها ميزان بروز سرطان معده بيش از 50% كاهش داشته و در مقابل، 
سرطان ريه بطور شديدي در سراسر قرن بيستم بيشتر افزايش يافته است؛ يعني بيش از 10 برابر 
در آمريكاي شمالي. البته بروز آن در مردان از سال 1980 شروع به كاهش نموده است، در حالي 
 كه در انگلستان اين امر زودتر افتاده بود3. بنابراين همه گيري هاي سرطان تمايل دارد كه به صورت 
يك قله افزايش يابد و سپس در مدت بيش از چندين دهه كاهش يابد؛ لذا دورة زماني مورد بحث 

تمايل به پنهان نمودن ماهيت همه گيري تغييرات دارد. 
پيش بيني هاي شيوع، بروز و مرگ و مير سرطان پايه هاي مهم فعاليت هاي كنترل سرطان هستند 
و همة اين موارد با پيش بيني براي بيماري هاي ديگر جهت مهيا نمودن اولويت هاي ملي سالمت 
مير  و  و مرگ  بروز  ميزان  در  بيشتري  افزايش هاي  ذكر شد،  اول  در فصل  مفيدند. همچنانكه 

سرطان براي كشورهاي درحال توسعه قابل پيش بيني است. 

آثار روحي و اقتصادي سرطان

يك  عنوان  به  بيماران  از  بسياري  از طرف  هنوز  سرطان  اولية  تشخيص  پيش آگهي،  علي رغم 
بيماري كشنده در نظر گرفته مي شود. در بيش از يك سوم بيماران درجات باليني اضطراب و يا 
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افسردگي تجربه شده است4. جالب اين كه ظاهراً شدت بيماري، پيش آگهي و نوع درمان اثر زيادي 
بر تطابق روحي با سرطان ندارد. البته بيماراني كه مي توانند احساس كنند كه چه اتفاقي براي آنها 

افتاده و آنها كه قادرند بر بيماري خود غلبه كنند، بهتر با سرطان سازگاري مي يابند. 
اندازه اگر نه بيشتر، براي خانواده و دوستان نيز زجرآور است. از دست رفتن  سرطان به همان 
درآمد خانواده، انزواي اجتماعي، فشارهاي روحي خانواده و آثار جانبي آن بر فعاليت روزانة خانواده 
به فاصلة نزديكي پس از سرطان ظاهر مي شوند. از اين نظر مراقبين بهداشتي نيز از نتايج تأثيرات 
روحي مراقبت از بيماران سرطاني مصون نيستند. كاركناني كه بطور كلي افراد بيمار و در حال 
مرگ را مي بينند و يا كساني كه نمي توانند آن طور كه مي خواهند به بيماران كمك كنند، در خطر 
«تحليل رفتن كاركنان» هستند. مشخصة اين سندرم، خستگي مفرط روحي و زوال شخصيت 

بيمار است و با غيبت از كار، بي خوابي، وابستگي دارويي و شكايات جسمي ارتباط دارد1. 
بار مالي در هزينه هاي مراقبت بهداشتي در بيمارستان ها، خدمات ديگر بهداشتي و داروها بسيار 
آشكار است. هزينه هاي غيرمستقيم فقدان درآمد، ناشي از بيماري و مرگ زود هنگام مبتاليان 
است. در مقابل، تخمين نسبي هزينه هاي مستقيم تنها در مواقعي كه ماهيت و وسعت خدمات 
هزينه هاي  البته محاسبة  بود.  امكان پذير خواهد  باشد،  بيماران سرطاني مشخص  به  ارائه شده 
غيرمستقيم با فرض در آمدهاي مورد انتظار در آينده و ميزان كسورات به دست مي آيد تا بتوان 
براساس تخميني هزينه هاي مستقيم مراقبت  تبديل نمود.  به هزينة جاري  را  بالقوه  درآمدهاي 
بيماران سرطاني در اياالت متحدة آمريكا در سال 1990 حدود 27/5 ميليون دالر بود و هزينه هاي 
غيرمستقيم مطابق با آن نيز در اثر مرگ زود هنگام از سرطان به ميزان تقريبًا 59 ميليون دالر  

رسيد2.  
وراي اين ارقام، يك واقعيت معمولي مخصوصًا در مناطق فقير، ايجاد بحراني عميق در اقتصاد 
خانواده است. تشخيص سرطان در يكي از افراد بالغ خانواده ممكن است نه تنها سبب از دست 
رفتن منبع درآمد شود، بلكه شايد به سرعت باقيماندة درآمد و منابع مالي خانواده را جهت درمان 
از بين ببرد. شايد غم انگيزترين صحنه، جستجوهاي ديوانه وار، بيهوده و پرداخت مقادير زياد پول 
از طرف خانواده براي درمان هايي است كه نمي تواند زندگي آن عضو خانواده با سرطان پيشرفته 
را طوالني تر كند. اگر خانواده ها احساس كنند با سيستم مراقبت بهداشتي رسمي خودشان طرد 
شده اند، شايد باقيماندة منابع مالي خود را صرف كمك به افراد با حسن نيت يا شروري كنند كه 

قول هاي كذبي براي كمك به آنها داده اند.  

1) Ulrich, Fitzgerald, 1990  
2) Brown. Hodgsom, rice, 19%
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روش هاي كنترل سرطان
چهار روش عمده كنترل سرطان عبارتند از: 

پيشگيري
پيشگيري از سرطان يعني حذف يا به حداقل رساند تماس با علل سرطان؛ و شامل كاهش 
و  بالقوة سالمت عمومي  بيشترين عامل  اين روش  است.  اين علل  آثار  به  فرد  استعداد 
مؤثرترين روش طوالني مدت كنترل سرطان را عرضه مي كند. دخانيات عمده ترين علت 
سرطان در سراسر جهان است و در مبارزه عليه اين بيماري، هر كشور بايد بيشترين اولويت 

را به كنترل دخانيات بدهد.  

كشف زود هنگام
كه  جايي  در  است.  مؤثر  بيماري  هنگام  زود  كشف  در  سرطان  عالئم  از  بيشتر  آگاهي 
باشند،  مناسب  تسهيالت  و  است  دسترس  در  خاصي  نواحي  براي  سرطان  تست هاي 
غربالگري افراد به ظاهر سالم مي تواند سرطان را در مراحل اوليه نمايان سازد؛ يعني همان 
زماني كه درمان ممكن است بسيار مؤثر باشد. كشف زود هنگام فقط وقتي موفقيت آميز 

است كه با درمان مؤثر مرتبط گردد.

تشخيص و درمان 
است.  تشخيصي  بررسي هاي  و  باليني  دقيق  ارزيابي  از  مجموعه اي  سرطان  تشخيص 
ارزيابي  جهت  را  سرطان  مرحلة  كه  است  ضروري  شد،  اثبات  تشخيص  كه  هنگامي 
درمان  از  هدف  نمود.  فراهم  را  درمان  آن  طبق  بر  و  كرد  مشخص  بيماري  گسترش 
سرطان، ريشه كني بيماري، زندگي طوالني مفيد و بهبودي كيفيت زندگي است. خدمات 
درماني بايد اولويت را به كشف زودهنگام تومورها و سرطان هاي بالقوه قابل درمان بدهد 
و در كنار آن، روش هاي درماني بايد شامل پشتيباني روحي، بازتواني1 و هماهنگي نزديك 
بامراقبت نگهدارنده باشد تا مطمئن شد كه بهترين كيفيت زندگي ممكن براي بيماران 

سرطاني فراهم شده است. 

بخش
 دوم

1) Rehabilitation  
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مراقبت نگهدارنده
آنها تنها  بيماري پيشرفته مراجعه مي كنند. براي  با  بيماران سرطاني  اكثر  در اغلب نقاط جهان 
درمان واقعي، بهبود درد ومراقبت نگهدارنده است چون روش هاي مؤثري براي درمان تسكيني 
در بهبود كيفيت زندگي بيماران سرطاني در دسترس است. اساس علمي اين روش هاي كنترل 
سرطان در فصل هاي 4 تا 7 اين كتاب شرح داده شده  و تحقيقات كنترل سرطان نيز بطور خالصه 
در فصل 8 آمده است. فصل 9 هم مراقبت از سرطان، اساس برنامه ريزي براي كنترل سرطان، 

نظارت و ارزيابي را ارائه مي كند. 
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 فصل 4: پيشگيري

پيشگيري از سرطان بايد جزئي كليدي در هر برنامة ملي كنترل سرطان باشد. پيشگيري نه تنها 
بر خطرهاي همراه با بيماري يا مشكل خاص، بلكه بر عوامل محافظت كننده نيز تمركز مي كند. 

در بين فعاليت هاي پيشگيري تاكيد بايد بر موارد زير قرار گيرد: 
كنترل دخانيات ؛• كنترل دخانيات ؛• كنترل دخانيات ؛

• رژيم غذايي سالم ؛
• فعاليت هاي فيزيكي و پرهيز از چاقي ؛

كاهش مصرف الكل ؛• كاهش مصرف الكل ؛• كاهش مصرف الكل ؛
كاهش تماس هاي محيطي و شغلي با مواد سرطان زا ؛• كاهش تماس هاي محيطي و شغلي با مواد سرطان زا ؛• كاهش تماس هاي محيطي و شغلي با مواد سرطان زا ؛

• واكسيناسيون عليه هپاتيت B ؛
مبارزه عليه شيستوزوما ؛• مبارزه عليه شيستوزوما ؛• مبارزه عليه شيستوزوما ؛

• اجتناب از مجاورت طوالني با خورشيد ؛
• آموزش بهداشت دربارة عوامل جنسي و توليد مثلي همراه با سرطان.

در واقع به مبارزه اي جهاني عليه استعمال دخانيات نياز است، اما اولويت ها براساس ساير اجزاء 
برنامه، به نتايج تجزيه و تحليل وضعيت كشور، پوشش واقعي و پيش بيني بار موارد سرطاني در 
كشور و تخمين نسبت موارد بالقوه قابل پيشگيري بستگي دارد. براي كنترل سرطان به طيف 
بررسي  اين فصل  پايان  در  امر  است كه جزئيات  نياز  پيشبرندة سالمت  فعاليت هاي  از  وسيعي 

مي شوند. 

دخانيات

وابستگي به دخانيات
وابستگي به دخانيات در                                به عنوان حالتي مزمن در بخش بيماري هاي دماغي 
و رفتاري ليست شده است1. اين سندرم هاي وابسته به صورت مجموعه اي از پديده هاي رفتاري، 
شناختي و فيزيولوژيك شرح داده شده كه در پي استعمال مكرر مواد ايجاد مي شوند و به صورت 
كالسيك شامل تمايل قوي براي مصرف دارو، مشكل در كنترل مصرف آن و تداوم مصرف دارو 

علي رغم نتايج زيان آور آن است. 
1) WHO, 1992
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مصرف دخانيات در هر قالبي در بيشتر نقاط دنيا گسترش يافته است. افراد جوان معموًال در بين 
همساالن خود آن را تجربه مي كنند و سپس ممكن است خودشان به استعمال آن عادت كنند. 
بطور روتين استعمال دخانيات از طريق تماس هاي اجتماعي شروع مي شود؛ اما عادت به آن از 
طريق ايجاد وابستگي فيزيولوژيك حاصل شده از محتويات نيكوتين آن تقويت مي گردد. توقف 
استعمال دخانيات در معتادان عالئم ترك1 مواد را بوجود مي آورد و چنين عالئمي مي تواند در 

عرض چند ساعت پس از توقف ظاهر شده و براي هفته ها و ماه ها ادامه يابد. 
دخانيات به اشكال مختلف در سراسر جهان «كشيده»، «جويده» و «بلع»2 مي شود. تنباكو را غالبًا 
با چيزهايي ديگر مخلوط و سپس مصرف مي كنند. مثًال در شبه قارة هندوستان و قسمت هاي 
مجاور آن در قاره آسيا تنباكو اغلب به صورت جويدني با نوعي خشكبار3 كه از درخت نخل به دست 
مي آيد و ليموترش مخلوط مي گردد تا براي مدت طوالني در دهان نگه داشته شود. در سودان، 
Toombak، همگاني است. Toombak، همگاني است. Toombak در  Toombak استفاده از تنباكو بدون دود به شكل انفيه به نامToombak استفاده از تنباكو بدون دود به شكل انفيه به نامToombak
بزاق حفرة دهان فرو برده شده و در موارد كمتري هم به داخل حفرة بيني انفيه مي شود. امروزه 

كشيدن سيگار شايع ترين شكل استعمال دخانيات است. 

اهميت بهداشتي استعمال دخانيات
اگر چه بيش از 50 سال است كه آثار جانبي استعمال دخانيات مشخص شده، اما اين مطالعات 

بزرگ اپيدميولوژيك است كه صدمة بهداشتي گستردة مرتبط با دخانيات را آشكار كرده است4.
سرطان ريه در آمريكاي شمالي و اروپا در طي اوايل قرن بيستم نادر بود؛ اما ميزان بروز آن بطور 
قابل توجهي در حدود 15 سال پس از جنگ جهاني اول و به دنبال استعمال باالي سيگار در بين 
اعضاي نيروهاي ارتشي افزايش يافت. افزايش مشابه موارد آن در بين زنان در سال 1960 پس 
از 20 - 15 سال مصرف سيگار كه در طي جنگ جهاني دوم آغاز شد، ذكر گرديده است. در دوره 
سال هاي 2000 - 1950 سيگار عامل 50 ميليون مرگ در مردان و 10 ميليون مرگ در زنان در 
كشورهاي توسعه يافته بوده است5. اكنون همه گيري آن به بسياري از كشورهاي در حال توسعه 
گسترش يافته تا جايي كه سيگار كشيدن با سياست هاي فروش كمپاني هاي ملي و چند مليتي 

تنباكو تشويق مي شود. 

1) withdrawal
2) WHO, 1992
3) WHO, 1992
4) WHO, 1992  
5) Peto et al., 1994
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در كشورهاي صنعتي 90% - 80 % سرطان هاي ريه به سيگار ربط داده مي شود. هر چه مدت 
سيگار كشيدن بيشتر باشد و پاكت هاي بيشتري در طي روز كشيده شود، خطر هم بيشتر مي شود. 
البته اگر فردي قبل از ايجاد سرطان سيگار را ترك كند، خطر در همان سطح باقي مانده يا حتي 
ممكن است بيشتر گردد. جالب آن كه با گذشت ده سال نيز خطر در سيگاري هاي ترك كرده 

هنوز با خطر پايين تر در افرادي كه هرگز سيگار نكشيده اند، برابري نمي كند. 
مضرات استعمال سيگار و پيپ تقريبًا مشابه مصرف سيگارت در ايجاد سرطان ريه است. بخش 
زيادي از سرطان در حفره دهان، فارنكس، حنجره، لوزالمعده، كليه، مري، مثانه و احتماًال معده 
و دهانه رحم نيز مرتبط با دخانيات است. به عالوه سيگار مسؤول بيماري هاي مزمن ريه بوده 
و نقش قابل توجهي نيز در بيماري هاي قلبي ريوي دارد. دود دخانيات حاوي تقريبًا 4000 مواد 
شيميايي است كه حداقل 438 مورد آنها مي توانند سرطان ايجاد كنند. خطرناكترين آنها نيكوتين، 
قطران دخانيات و مونواكسيد هستند. شايع ترين ماده عامل سرطان در تنباكو شامل هيدروكربن 
پلي آروماتيك و تركيبات نيتروزو است. بروز سرطان در يك عضو خاص بستگي به محلي دارد كه 
در تماس با تركيبات شيميايي دخانيات و دود دخانيات قرار مي گيرد. وقتي دود دخانيات استنشاق 
مي شود، ريه ها هدف اصلي اند؛ و زماني كه تنباكو را مي جوند يا در دهان نگاه مي دارند، گونه، زبان 
و قسمت هاي ديگر حفرة دهان تأثير مي  پذيرند. افزايش خطر در محل هاي ديگر احتماًال نتيجة 
مواد سرطان زايي هستند كه از ريه ها به جريان خون جذب شده و سپس به عضو مربوطه منتقل 

مي شوند. 
يك جنبة اساسي دخانيات در ارتباط با كنترل سرطان، اثر تماس غيرفعال دود سيگار در افزايش 

خطر سرطان ريه و احتماًال محل هاي ديگر در غيرسيگاري هاست1. 
يا دود  از دود غيرمستقيم  نيز كه در معرض دود سيگاري ها قرار مي گيرند و  غيرسيگاري هايي 
محيطي دخانيات استنشاق مي كنند، در معرض خطر افزايش سرطان هستند. يك فرد غيرسيگاري 
كه با يك سيگاري ازدواج كند، نسبت به فردي كه داراي همسر غيرسيگاري است، %30 - %20

بيشتر خطر ابتال به سرطان ريه دارد. كاركناني هم كه در محل كار با دود دخانيات تماس دارند 
نيز با احتمال  بيشتري سرطان ريه مي گيرند. 

مبارزه عليه دخانيات
نياز به اقدام جهاني مؤثر عليه همه گيري دخانيات خصوصًا در كشورهاي در حال توسعه يك امر 

مبارزه عليه دخانيات
نياز به اقدام جهاني مؤثر عليه همه گيري دخانيات خصوصًا در كشورهاي در حال توسعه يك امر 

مبارزه عليه دخانيات

ضروري است. در حال حاضر صدها ميليون نفر از دخانيات استفاده مي كنند و ده ها ميليون نفر 
شديداً از آسيب سالمت و كوتاه شدن عمر رنج خواهند برد. كنترل مؤثر دخانيات با اين واقعيت 

1) IARC, 1986 
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آغاز مي شود كه دخانيات به شدت اعتيادآور است. اقدام در مورد گسترش استفاده از دخانيات و 
كمك به افراد جهت غلبه بر اعتياد ممكن است از چند طريق به دست آيد؛ اما بايد ماهيت وسيع، 
طوالني مدت و عميق ذهني اين عادت و عوامل قدرتمند اجتماعي كه آن را تشويق مي كنند به 
همراه روش آمرانه سياسي بسياري كشورها خصوصًا آنها كه صنعت بزرگ بومي دخانيات دارند 

را هميشه درنظر داشت. 
بسياري از كشورها برنامة پيشبرد سالمت و آموزش بهداشت را براي مطلع ساختن مردم از آثار 
جانبي دخانيات بكار برده اند؛ هر چند كه اين تالش ها بطور مداوم به وسيله صنعت دخانيات بي اثر 

مي شود1. 
ده ها سال تجربه نشان مي دهد كه راه هاي آموزش و پيشبرد سالمت براي مبارزه با معضل سيگار 
كافي نيست. براي كسب نتايج مؤثرتر بايد آموزش و پيشبرد سالمت با ساير اقدامات خصوصًا 
قانون گذاري، ماليات هاي دخانيات و برنامه هاي منع دخانيات كه پذيرش اجتماعي استعمال آن را 

كاهش دهد، همراه گردد. 
اين امر اغلب بستگي به مردمي دارد كه از نتايج كوتاه و دراز مدت اين عادت درك كافي دارند. 
اما بايد دانست كه سهيم كردن سادة مردم كافي نيست. ايجاد وضعيتي كه عليه كشيدن سيگار 
يا انوع ديگر استعمال دخانيات مؤثر باشد نيز به همان ميزان مهم است. اين وضعيت ها ممكن 
است منعكس كنندة ارزش هاي بد فردي در ارتباط با آثار كوتاه مدت مثًال در ظاهر فرد باشد كه 
به همان اندازه آسيب طوالني مدت سالمت نگران كننده خواهد بود. افراد جوان از اين كه بقاياي 
دخانيات و بوي دود سيگار در ظاهر و لباس آنها به ارتباطات اجتماعي آنها اثر بگذارد، حساسند. 
به عالوه آنها به مهارت هاي روحي و اجتماعي مقاوم نياز دارند؛ بويژه در موقعيت هايي كه فشار 
خاصي  آموزشي  روش هاي  باشد.  داشته  وجود  دخانيات  استعمال  ادامه  يا  شروع  براي  مضاعف 
براي كمك به اين موقعيت ها ايجاد شده است. آموزش مهارت  هاي مقاومت اجتماعي در مدرسه 

مي تواند كمك زيادي به جوانان گروه سني 15- 10 سال براي اجتناب از سيگار كشيدن كند. 
بطور كلي تالش هاي مستقيم جهت تأثير بر رفتار افراد در ارتباط با دخانيات انجام شده و احتماًال 
البته آموزش همگاني و ايجاد يك  ادامه هم خواهد داشت؛ اما موفقيت محدودي داشته است. 
وضعيت عمومي عليه استعمال تنباكو بسياري از سيگاري    ها را تحريك به ترك عادت مي كند. در 
آمريكا شمالي كه سيگار كشيدن در حال كاهش است، اغلب افرادي كه سيگار را كنار گذاشته اند، 
گزارش كرده اند كه مستقًال آن را انجام داده  و مسؤوليت فردي را براي عمل خود ذكر كرده اند. 
ساير  و  پزشكان  مورد سالمتي، خصوصًا  در  بيشتر  نگراني  با  و  تحصيل  باالي  با سطوح  افراد 
حرفه هاي پزشكي مايلند اولين گروهي باشند كه سيگار را ترك مي كنند. در كشورهاي در حال 

2) WHO, 1998c 
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توسعه افرادي كه استقالل نسبي دارند و بنابراين پول كافي براي خريد سيگار دارند نيز اولين 
كساني هستند كه سيگار كشيدن را آغاز مي كنند. زماني كه آنها آگاهي از مخاطرات آن براي 

سالمت را كسب مي كنند، جزو اولين كساني مي شوند كه اين عادت را ترك مي كنند. 
انتشار همه گيري دخانيات در سراسر جامعه گسترش مي يابد؛ مگر آنان كه حداقل تحصيالت را 
داشته و نيز طبقات آسيب   پذير جامعه كه اين عادت و عواقب آن براي سالمتي را حفظ كرده اند. 
توصيه  و  خاص  مشاوره هاي  با  مي تواند  سيگاركشيدن  مقابل  در  مقاومت  به  تمايل  همچنين 
پزشكان تسريع شود. كاركنان حرفه اي بهداشت نيز بايد از طريق سياست هاي خدمات بهداشتي 
كه با آنها كار مي كنند، تأثيرپذير و تأثيرگذار باشند. آنها بايد از استعمال هر نوع دخانيات اجتناب 

كنند تا مثالي براي ديگران محسوب شوند.
منع  مثًال  باشد.  داشته  سيگار  ترك  به  مردم  تشويق  در  زيادي  نقش  مي تواند  هم  دولت  اقدام 
سيگاركشيدن در محل كار، رستوران ها، ساختمان هاي عمومي و حمل و نقل عمومي و كنترل 
تبليغات محصوالت دخانيات، به شرط آن كه قوانين اجراء شود، مي تواند كارساز باشد. استفاده از 
وسايل ارتباط جمعي نيز براي آموزش عمومي درباره خطرات سيگار كشيدن و راه هاي اجتناب يا 
غلبه بر عادات آن از ديگر راه هاي قابل توجه است. در جوامعي كه سيگار از نظر اجتماعي غيرقابل 

قبول و غيرسيگاري ها در اكثريت باشند، محرك اصلي براي ترك سيگار وجود دارد. 
استعمال  عليه  و عمومي  فردي  آموزش  براي  بسيار  دخانيات  مورد  در  دولت  اقتصادي  سياست 
دخانيات مناسب است. عاليق تجاري بسيار قوي در توليد و توزيع محصوالت دخانيات دخالت 
حفاظت  آنها  دليل  شود.  حفظ  آن  فروش  سيگار  به  مردم  وابستگي  از  بهره برداري  با  تا  دارد 
از  اجتناب  به  نياز  همچنين  ببرد.  لذت  سيگار  از  كه  است  آزادي»  «فرد  و  «آزاد»  تجارت  از 
از دست دادن شغل ها و تجارت مواد در صنعت دخانيات است.  به صورت  اقتصادي  مشكالت 
وجود ابتكارهاي قوي سياسي و اجتماعي براي مقابله با اين فشارها حياتي است. اقدام دولت در 
ارتباط با استفاده از زمين، كمك هاي مالي دولت، ماليات ها و ساير اهرم ها بر قيمت، تأثير عميقي 
در گسترش استعمال دخانيات دارد. سختي اقداماتي كه برخي كشورها براي جلوگيري از استعمال 
آنها در مورد دخانيات دارد،  با سياست هاي  انجام مي دهند، تفاوت آشكار  ساير مواد وابستگي زا 
با اين حال دخانيات مسئول مرگ هاي بيشتري از مجموع هروئين و كوكائين است. تعدادي از 
برقرار كرده اند در تجارت داروهاي غيرقانوني نقش  براي كساني  كشورها جريمه هاي سنگيني 
دارند، با اين وجود به تشويق صنعت دخانيات ادامه مي دهند. افزايش قيمت محصوالت دخانيات 
به وسيله ماليات مي تواند به كاهش استعمال آن كمك كند مخصوصًا در بين افراد جوان و ساير 
كساني كه خريد آنها بطور قوي با قيمت تأثير مي پذيرد. حذف نرخ هاي دخانيات به عنوان جزئي 

از شاخص هاي هزينه زندگي در كشورهاي مختلف مي تواند مفيد باشد. 
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همچنانكه سياست هاي ملي بر عليه استعمال دخانيات راه اندازي شده و استقرار مي يابند، محافظت 
در مقابل كوشش  صاحبان صنعت دخانيات جهت رو آوردن به محصوالت غير از سيگار اهميت 
پسرهاي 15 - 10 ساله هدف  است، كه  اين چنين محصولي  از  مثال  انفيه يك  پيدا مي كند. 
اوليه فروش آن مي باشد. به نظر مي رسد كه هدف، تشويق به وابستگي در بين افراد جوان به 
محصوالت جانشين دخانيات است كه خطرات آن براي سالمت كمتر شناخته شده است، چنانكه 
هنوز، تلقي بد در مورد آن كمتر از سيگار وجود دارد. بنابراين آموزش مردم در مورد خطرهاي 
آنها،  پاكت  روي  بر  صريح  هشدارهاي  چسباندن  مانند  روش هايي  به وسيله  محصوالتي  چنين 

ضروري است. 

جنبه هاي بين المللي
همكاري بين المللي در مورد سياست هاي مالياتي اساسي است، زيرا گسترش بين المللي صنعت 
كنترل  بدون  و  سنگين  فشارهاي  مي باشد.  نظر  مورد  ديگري  صنعت  هر  اندازه  به  دخانيات 
شركت هاي چند مليتي دخانيات، به گسترش عادت سيگار كشيدن در كشورهاي در حال توسعه 
كمك مي كند. در حدود سال 1990، هشت كشور از ده كشور با باالترين افراد سيگاري در بين 
مردان (95% - 70%) در كشورهاي در حال توسعه بودند، و در حدود يك چهارم جمعيت جهان 
را شامل مي شدند. در آن زمان ميزان شيوع افراد سيگاري در بين مردان در كشورهاي در حال 
توسعه در حدود 51% و در كشورهاي توسعه يافته حدود 54% تخمين زده  شد. تخمين مشابه 

براي زنان 21% و 8% بوده است. 
ساير  و  بازار  گسترش  جستجوي  در  مي شوند؛  ساخته  پيشرفته  كشورهاي  در  كه  كمپاني هايي 
كه  است  صادق  جايي  در  مخصوصًا  اين  هستند.  دخانيات  محصوالت  تجارت  براي  فرصت ها 
در كاهش  بر سيگار كشيدن  قانون گذاري دولت  و  افكار عمومي  با  مواجه  در  بازارهاي خانگي 
است. كمپاني هاي بين المللي جهت قدرت بخشيدن به تعهدات سياسي كشورهاي هدف در صنعت 
دخانيات در جستجوي برقراري ارتباط با كمپاني هايي در آن كشورها هستند. در صورت امكان 
در مقابل اين چنين تمايالتي بايد مقاومت كرد. كشورها مسئوليت دارند، كه به هر شكل ممكن 
از صدور مواد سرطان زا به هر كشوري مخصوصًا كشورهاي در حال توسعه اجتناب ورزند. بانك 
جهاني با رد درخواست وام كشورها براي طرح هاي دخانيات رهبري با اهميتي را تجربه مي كند. 
در سال 1998، دبير كل سازمان ملل، قانون كنترل دخانيات بين نمايندگي ها 1 را، تحت رهبري 
اين  آغاز  از  را تحريك كند.  براي كنترل دخانيات  تا پشتيباني جهاني  نمود  WHO، تصويب 
 ،WHO قانون همكاري جديد بين نمايندگي ها در چند منطقه، از جمله همكاري نزديك بين

1) Inter-Agency Task Force on Tobacco control 
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بانك جهاني، FAO و ILO در اقتصاد كنترل دخانيات و موضوع هاي توليد و پشتيباني آن، 
آغاز شد. 

موفقيت در كنترل استعمال تنباكو
تالش ها براي رسيدن به كنترل دخانيات با برخي موفقيت ها همراه بوده است. عزم سياسي براي 
انواع مختلف در بيش از  با اهميت است و به صورت اقدام قانوني به  انجام اين موضوع بسيار 
70 كشور رعايت مي شود. WHO تالش دارد تا با پيشبرد يك معاهده بين المللي براي كنترل 
تنباكو 1(FCTC) روند قانون گذاري ملي را قدرت و نيرو بدهد. در سال 1999، اجالس بهداشت 
جهاني، شامل 191 عضو رسمي WHO، با پذيرش تصميم WHA 52.18 گسترش معاهده 

را آغاز كردند. 
FCTC پتانسيل پيشبرد همكاري جهاني براي كنترل دخانيات را در دست دارد. اصول، هنجارها 
و استانداردهاي تنظيم شده در معاهده فوق اولويت هاي اقدام قانوني ملي و همكاري چند وجهي 
FCTC براي كنترل دخانيات را برقرار مي نمايد. براساس تجربه و قانون معاهده، استانداردهاي

حداقل محتويات قانون ملي كنترل دخانيات شامل شروط پيمان را شكل خواهد داد. اين بدون 
صدمه زدن به قانون ملي قويتري است كه ممكن است كشورها وضع كنند. با ايجاد موسسه هايي 
در قالب معاهده مي توان برنامه هاي مالي، تكنيكي و ساير كمك ها را براي قانون ملّي كنترل 
دخانيات تحريك نمود. با ايجاد يك مجمع چند بعدي و شورايي و با حضور مشترك چندين كشور 
براي مشاوره دادن در كنترل دخانيات، FCTC پذيرش و راه اندازي قانون مؤثر كنترل دخانيات 

و ساير راهبردهاي جهاني را پيش خواهد برد. قانون قصد انجام موارد زير را دارد:  
• بيان سياست اوليه در توليد، پيشبرد و استعمال دخانيات ؛

تشويق افرادي كه هنوز سيگار مي كشند به ترك و منصرف كردن بقيه مخصوصًا افراد جوان • تشويق افرادي كه هنوز سيگار مي كشند به ترك و منصرف كردن بقيه مخصوصًا افراد جوان • تشويق افرادي كه هنوز سيگار مي كشند به ترك و منصرف كردن بقيه مخصوصًا افراد جوان 
از شروع آن ؛ 

• حفاظت از حقوق غيرسيگاري ها تا به صورت غيرفعال در معرض دود سيگار قرار نگيرند و 
هواي تميز استنشاق كنند ؛ 

مشاركت در ايجاد جوي اجتماعي كه در آن سيگار كشيدن قابل پذيرش نباشد ؛• مشاركت در ايجاد جوي اجتماعي كه در آن سيگار كشيدن قابل پذيرش نباشد ؛• مشاركت در ايجاد جوي اجتماعي كه در آن سيگار كشيدن قابل پذيرش نباشد ؛
• فراهم نمودن يك اساس منطقي براي تخصيص منابع به برنامه هاي مؤثر ضدسيگار ؛

كنترل قاچاق محصوالت دخانيات.• كنترل قاچاق محصوالت دخانيات.• كنترل قاچاق محصوالت دخانيات.
برنامه هاي آموزشي عليه سيگار بايد به وسيله قانون تكميل شود. براي مثال، در سوئد در سال 
 %43 از  سيگاري ها  تعداد  و  شد،  اجباري  دخانيات  مورد  در  بهداشتي  قوي  هشدارهاي   1975

1) International Framework convention for Tobacco Control (FCTC)
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برنامه ملي كنترل سرطان 

در1980 كاهش يافت. كاهش مخصوصًا در بين نوجوانان قطعي  جمعيت در سال 1976 به %31
اجباري در مورد سيگار و سالمتي در مدارس  آموزش  به  پاسخ  در  نيز  آن  علت  است و ظاهراً 
است. تغييرات فوق العاده در مطالبه محصوالت دخانيات به دنبال تغييرات قيمت آن وجود دارد 
و ممكن است به دنبال افزايش قيمت آن، كاهش اساسي مصرف سيگار در بين نوجوانان ديده 
شود. افزايش متوالي ماليات در آفريقا جنوبي منجر به كاهش اساسي در فروش سيگار شده است، 
و مصرف در كانادا در پاسخ به افزايش ماليات ها در سال 1980 كاهش فوق العاده داشته است، تا 
زمانيكه با كاهش ماليات هاي دخانيات به قصد كاهش قاچاق آن از اياالت متحده، مختل شد. در 
1983، فرانسه مالياتي بر الكل و دخانيات وضع كرد؛ در آمد آن صرف بودجه ملي بيمه سالمت1

شد تا به جبران هزينه هاي اضافي مراقبت سالمت ناشي از استفاده مواد كمك كند. كشورهايي 
مثل استراليا، مصر، جمهوري اسالمي ايران، تايلند و چندين اياالت آمريكا از جمله كاليفرنيا و 
ماساچوست قسمتي از ماليات هاي دخانيات را به بودجه فعاليت هاي برنامه كنترل دخانيات مانند 

مقابله با تبليغات و فعاليت هاي گسترده تر سالمت عمومي اختصاص داده اند. 
اثر كلي مبارزات در كشورهاي مختلف قابل توجه است. در اياالت متحده آمريكا گزارش اداره 
بهداشت، آموزش و رفاه اياالت متحده در سال 1964 منجر به مبارزه عليه سيگار شد و در دهه 
بعد به كاهش كشيدن سيگار از 45% جمعيت بالغين به 30 % منتهي شد. پس از آن كاهش 

همچنان ادامه دارد. 
برنامه ها و سياست هاي جامع كنترل دخانيات  نتايج در كشورهايي ديده شده است كه  بهترين 
كنترل   گذاشتند،  پاكت ها  روي  قوي  هشدارهاي  كردند،  ممنوع  را  تبليغ  كرده اند،  راه اندازي  را 
استعمال دخانيات در مكان هاي عمومي را اجرا كردند، ماليات هاي باال بر دخانيات وضع كردند، 
و برنامه هاي ترك و آموزش هاي مؤثر را فراهم نمودند. از 1970 تا 1995، در استراليا، فنالند، 
فرانسه، ايسلند، نيوزيلند، نروژ، پرتغال، سنگاپور، سوئد و تايلند سياست هاي جامع كنترل دخانيات 
اجراء شده، نگهداري و ارتقاء يافت. مصرف دخانيات در اين كشورها پايين نگه داشته شد يا سريعًا 
كاهش يافت و شواهد روشني فراهم آورد كه هر چه سياست جامع تر باشد، حل مسئله مؤثرتر 
است. در ساير كشورها برنامه ها و سياست هاي نسبي كنترل دخانيات فقط راه حل هاي جزيي 

فراهم مي كند. 
يك برنامه ملي كنترل سرطان وسيله ايده آلي براي فعاليت هاي كنترل دخانيات است كه، اگر بطور 
مجزا انجام شود، ممكن است به وسيله وزارتخانه هاي مالي و كشاورزي به داليل سياسي پذيرفته 
نشود. فعاليت هاي مؤثر كنترل دخانيات ميزان بروز سرطان هاي همراه با سيگار و همچنين ساير 
حالت هايي كه دخانيات براي آنها عامل خطر است مثل بيماري قلبي عروقي، بيماري تنفسي و 

1) National Health Insurance Fund 
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مرگ و مير دوره پري ناتال را كاهش خواهد داد. اثر غيرمستقيم سيگار بر ميزان بروز بيماري 
تنفسي در شيرخواران و بچه ها، و سرطان ريه و احتماًال ساير سرطان ها در غيرسيگاري ها نشان 
مي دهد كه استعمال دخانيات يك قبول مسئوليت صرفًا شخصي نيست. اگر قرار است روش هاي 
مؤثر كاهش استعمال دخانيات اجراء شود، تعهد جدي به وسيله افراد مسئول در آن كشور ضروري 
است. تصميم هاي مناسب در باالترين سطح دولت گرفته خواهد شد تا از بروز هر معضل بالقوه 

بين سياست هاي اتخاذ شده به وسيله وزارتخانه هاي مختلف اجتناب شود. 
در ايجاد برنامه هاي كنترل دخانيات اهداف كلي و اختصاصي بايد به شكل فرمول در آيد. هدف 
كلي بايد معطوف به اين حقيقت باشد كه در كشورهاي توسعه يافته در حدود 1/3 همه سرطان ها 
وابسته به دخانيات هستند، و بنابراين به اين صورت بيان شود: «كاهش بروز سرطان هاي ايجاد 

شده به وسيله دخانيات». 
اهداف اختصاصي تر ممكن است شامل اين موارد باشد: 

كاهش تعداد افراد جوان كه سيگار كشيدن را آغاز مي كنند ؛ • كاهش تعداد افراد جوان كه سيگار كشيدن را آغاز مي كنند ؛ • كاهش تعداد افراد جوان كه سيگار كشيدن را آغاز مي كنند ؛ 
• افزايش تعداد افرادي كه سيگار را ترك مي كنند ؛ 

• آموزش تمامي كودكان دوران مدرسه درباره اثرات دخانيات بر سالمت ؛
• آگاهي تمامي افراد جامعه، سيگاري و غيرسيگاري، از خطرات سيگار ؛

• آگاهي سيگاري ها درباره فوائد ترك سيگار و اينكه آنها چگونه مي توانند اين كار را انجام 
دهند ؛

• فراهم نمودن پشتيباني و كمك به مردمي كه مي خواهند سيگار را ترك كنند ؛
• ايجاد يك محيط بدون دود سيگار.

اين اهداف بايد با يك سري نشانه هاي اختصاصي يا كمي كه پيشرفت را در آينده قابل ارزيابي 
مي كنند، پشتيباني شوند. نشانه ها از كشوري به كشور ديگر بسته به ميزان شيوع سيگار كشيدن 
متفاوت است، اما يك نشانه كالسيك براي اولين هدف اختصاصي مي تواند اين باشد: «نسبت 
Xافراد جوان كه سيگاري منظم هستند از سطح Xافراد جوان كه سيگاري منظم هستند از سطح X% در سال 2002 به سطح Y% در سال 2012 

كاهش يابد». 
اين بسيار مهم است كه نشانه هاي واقعي را انتخاب نماييم. اشكال در رسيدن به آنها مي تواند 
اثرات منفي در پذيرفتن كليت برنامه ملي كنترل سرطان در سطح جامعه داشته باشد. براي رسيدن 
راه اندازي  ارزان  با قيمت نسبتًا  آنها مي توانند  نياز به طراحي روندهايي داريم.  برنامه  به اهداف 

شوند، اما اثرات آنها اساسي است. آنها عبارتند از: 
• برقراري سياست شفاف در اقدامات قانوني، مخصوصًا افزايش قيمت و ماليات بر سيگار ؛ 
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برنامه ملي كنترل سرطان 

• برقراري يك كميته ملي و انظباتي كنترل دخانيات، با اعضاي كه از تمامي وزارتخانه هاي 
مرتبط در دولت انتخاب شوند و نيز از سازمان هاي غيردولتي كه مي توانند در مورد راهبردهاي 

مناسب در فرهنگ ملي نظر بدهند ؛
• ايجاد منابع انساني، مالي و ساختاري با قابليت بقاء طوالني مدت جهت پشتيباني كنترل 

دخانيات ؛
• برقراري يك هسته مركزي1 ملي جهت تحريك، پشتيباني و فعاليت هاي هماهنگي ؛

• برقراري برنامه هاي مؤثر آموزش و آگاهي در مورد دخانيات و سالمتي از جمله برنامه هاي 
ترك سيگار، با دخالت فعال متخصصين بهداشتي و رسانه ها.

ارزيابي موفقيت برنامه در رسيدن به نتايج مورد انتظار نيازمند اين است كه: 
در كوتاه مدت، مطالعه ميزان شيوع استعمال دخانيات جهت تعيين تعداد جوانان و بالغين كه • در كوتاه مدت، مطالعه ميزان شيوع استعمال دخانيات جهت تعيين تعداد جوانان و بالغين كه • در كوتاه مدت، مطالعه ميزان شيوع استعمال دخانيات جهت تعيين تعداد جوانان و بالغين كه 
بطور منظم سيگار مي كشند و تنباكو مي جوند، همچنين به دست آوردن اطالعات از چنين 

مطالعه يا از ساير داده ها در مورد:
-  درصد دوره هاي تحصيلي در مدارس و برنامه هاي درسي بالغين كه شامل اطالعات 

در مورد دخانيات است ؛
-  درصد برنامه هاي آموزش تخصصي بهداشت و برنامه هاي مداوم آموزشي كه شامل 

اطالعات در مورد دخانيات است.
• در ميان مدت، ارزيابي تغييرات در ميزان بروز مواردي غير از سرطان كه همراه با دخانيات  

است، مانند بيماري عروق كرونر قلبي، بيماري هاي قلبي عروقي و تنفسي.
• در دراز مدت، ارزيابي كاهش مرگ و ميرناشي از سرطان ريه و ساير سرطان هاي مرتبط با 

دخانيات و از بيماري ها مزمن انسدادي ريه.

اندازه نمونه براي مطالعه ميزان شيوع بايد به قدر كافي بزرگ باشد تا اجازه كنترل تغييرات در 
گروه هاي خطر براي مثال مرد/ زن، روستايي/ شهري، جوان/ پير، گروه اقتصادي اجتماعي باال/ 
پايين را بدهد. چنين مطالعه اي بايد در حين راه اندازي برنامه و پس از آن با فواصل منظم انجام 

شود.

1)Focal point 
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رژيم غذايي

برخي الگوهاي مربوط به جذب غذا بطور تصادفي موجب بروز سرطان مي شوند، در حاليكه برخي 
از وجود يك  به هر حال شواهدي  آورند.  به عمل  بيماري جلوگيري  اين  از  ديگر ممكن است 
رابطه كمي ميان سرطان و تغذيه يا مواد غذايي خاصي به قدرتمندي وجود رابطه ميان سرطان 
كه  مي شود  تصور  وجود،  اين  با  نمي باشد.  شيميايي  مواد  برخي  با  تماس  يا  الكل  دخانيات،  و 
فاكتورهاي تغذيه اي مي توانند با 30% سرطان ها در كشورهاي پيشرفته و شايد 20% سرطان ها 
بايد به مساله اصالح عادات غذايي به  بنابراين  ارتباط باشند.  در كشورهاي در حال توسعه، در 
عنوان عامل پيشگيري كننده از اين بيماري، توجه جدي مبذول گردد. خالصه اي از جديدترين 
شواهد در خصوص رابطه ميان رژيم غذايي و سرطان در جدول 1 - 4 ارائه شده است (مطالعه 
مشترك  WHOو FAO در زمينه رژيم غذايي، تغذيه و عوامل پيشگيري كننده از بيماري هاي 

مزمن).

عوامــل  و  تغــذيـه  غـذايي،  رژيـم  زميـنه  در   FAO و   WHO مشـتـرك  مطالــعه   *
پيشـگـيري كنـنـده از بيـماري مزمـن 

1. كولوركتال                                                     6. حفره دهان، مري، معده و كولوركتوم    
2. مري، كولوركتال، پستان، آندومتر و كليه                  7. معده  

3. حفره دهان، حلق، حنجره، مري، كبد و پستان           8. پستان    
4. نازوفارنكس                                                   9. حفره دهان، حلق و مري.

5. كبد                                

جدول 1-4: رژيم غذايي، فعاليت بدني و سرطان؛ سطوح شواهد مبتني مطالعة اخير
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ميوه  و سبزيجات
شيوع تعدادي از سرطان ها در جمعيت هايي كه مقادير كافي از غذاهاي گياهي بويژه سبزيجات و 
ميوه استفاده مي كنند، پايين مي باشد1. در مورد سرطان هاي كولوركتال، شواهد نسبتًا قوي درباره 
اثر  بر  مبني  ديگر سرطان ها شواهدي  براي  دارد.  و سبزيجات وجود  ميوه  اثر حفاظتي مصرف 
حفاظتي برخي از اجزاء ميوه ها و سبزيجات در حال مطالعه است. اگر چه براي بسياري از انواع 
سرطان ها، شواهد موجود، تنها در مورد تحليل يك فاكتور غذايي مي باشد كه مي بايست به عنوان 

شاخصي از مصرف غذاهاي گياهي مورد  توجه قرار گيرد.
در مورد سرطان پستان، تجزيه و تحليل هاي اخير و مطالعات كوهورت به نتايج متناقضي رسيده 
است. در چندين مطالعه انجام شده در زمينه سرطان معده، شواهد مشابهي در زمينه اثر حفاظتي 
ويتامين C به اثبات رسيده است. همانگونه كه در بخش ذيل بحث خواهد شد، اين احتمال وجود 
دارد كه اين ويتامين از توليد نيتروزامين ها (Nitrosamine) جلوگيري كند2. اثرات حفاظتي 
اگر چه ميزان  (Betacarotene) نسبت داده شده  است،  بتاكاروتن  به  برابر سرطان ريه،  در 
بتاكاروتن الزم براي بدن از مصرف سبزيجات مختلف به دست مي آيد. به هر حال، در آزمايش اثر 
بتاكاروتن به عنوان يك عامل شيميايي بازدارنده3 در افرادي كه سيگار زيادي استعمال مي كنند و 
كارگراني كه با پنبه نسوز سروكار دارند، در گروهي كه بتاكاروتن دريافت مي كردند خطر سرطان 

ريه باالتر از گروه كنترل بوده است.
براي  غذايي  مكمل  عنوان يك  به  نمي بايست  بتاكاروتن  كه  است  كرده  نتيجه گيري   IARC
انسان ها مورد استفاده قرار گيرد4. همچنين نتيجه گيري كرده است كه شواهد خوبي در خصوص 
اينكه ويتامين A به خودي خود يك بازدارنده باشد، در دسترس نيست. اثرهاي حفاظتي مصرف 

ميوه ها و سبزيجات احتماًال به سرطان هاي دهان، مري و معده نيز مربوط مي شوند. 

چربي موجود در رژيم غذايي
مطالعات بين المللي نشان دهنده رابطه قوي بين مصرف غذايي چرب و وقوع سرطان هاي پستان، 
پروستات، رحم، تخمدان و كولون مي باشند. اين داده ها مشابه نتايج آزمايشات بر روي حيوانات 
برخي مطالعات كوهورت  و همچنين تعدادي از مطالعات اپيدميولوژيكي مي باشد. اگر چه اخيراً 
نتوانسته اند روابط اشاره شده در مطالعات مورد - شاهد فوق الذكر را تأييد كنند، به خصوص در 
مورد سرطان پستان5. بنابراين درباره ماهيت اتفاقي اين روابط ترديد وجود دارد. بخشي از اين 

1) سازمان تحقيقات جهانى سرطان، موسسه تحقيقات سرطان آمريكا، 1997
2) Tomatin et.al, 1990
3) Chemo preventive agent
4) IARC, 1998a
5) Hunter, 1996  
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مشكل مي تواند در اندازه گيري دقيق مصرف چربي غذا در تاريخچه طبيعي بسياري از سرطان ها 
باشد، بنابراين مطالعات كوهورت ممكن است به سادگي نتوانند رابطه اي ميان سرطان و مصرف 
اندازه گيري دقيق مي باشد. در مطالعات حيواني، به نظر  چربي پيدا كنند، اين امر به علت عدم 
مي رسد كه چربي هاي غيراشباع چندگانه عوامل خطر را افزايش مي دهند، به هر حال مطالعات 

اپيدميولوژيكي اين مساله را در انسان ها تأييد نمي كنند. 

گوشت
پرورده،  گوشت  مخصوصًا  و  قرمز  گوشت  مصرف  مي  دهد  نشان  كه  دارد  وجود  چند  شواهدي 
خطر سرطان كولون را افزايش مي دهد. حال چه اين مساله به خاطر تأثير مستقيم مواد موجود 
در گوشت قرمز باشد مانند چربي اشباع شده و يا به خاطر اثر پختن و يا روش فرآوري غذا باشد، 
هنوز قطعي نيست. تقريبًا در تمام سرطان هايي كه در آنها تأثير گوشت سفيد (مثًال مرغ) يا مصرف 

ماهي ارزيابي شده است، هيچگونه افزايش خطري پيدا نشده است. 

نيترات ها و نمك
در  تغيير  به  مربوط  روند  اين  كه  داده اند  نشان  معده  سرطان  وقوع  كاهش  زمينه  در  مطالعات 
الگوهاي غذايي مي باشد، مخصوصًا كاهش نمك سود كردن يا ترشي انداختن (يا در آب نمك 
و  ميوه  مصرف  افزايش  و  منجمدسازي  از  استفاده  افزايش  غذاها،  نگهداري  براي  خوابانيدن) 
سبزيجات (به خصوص ويتامين C) در سال. نمك سود كردن سبب ايجاد مواد شيميايي خاصي 
بوجود مي آورند، كه عوامل  را  نيتروزآمين ها  و  تركيب مي شوند  معده  در  آمين ها  با  مي شود كه 

سرطان زاي قوي مي باشند. 
اين مكانيزم مي تواند مسئول بروز باالي سرطان معده در برخي مناطق ژاپن و برخي ديگر از نقاط 
دنيا مانند شيلي و كاستاريكا باشد، اين فرضيه توسط مطالعات اپيدميولوژيكي در آمريكاي شمالي 
و اروپا تأييد مي شود1. سرطان هاي مربوط به حنجره و بيني كه در جنوب آسيا شايع مي باشد، در 
اثر مصرف باالي ماهي پرورده چيني ايجاد مي شوند و معموًال با تجزيه جزئي قبل يا در هنگام 

نمك سود شدن، نرم مي شوند. 
براي تأييد اين موضوع به داده هاي آينده نگر بيشتري نياز است، مخصوصًا براي بررسي اينكه 
آيا برخي واكنش هاي تغذيه اي ممكن است باعث ايجاد با عفونت هليكوباكتر پيلوري شوند و يا 
فاكتورهاي تغذيه اي مي توانند تغييردهنده رابطه ميان هليكوباكترپيلوري با عوامل خطر سرطان 

باشند. 

1) سازمان جهانى تحقيقات سرطان، مؤسسه تحقيقات سرطان آمريكا، 1997
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آلوده كننده ها
برخي مواد كه بطور طبيعي در غذا وجود دارند و برخي ديگر كه در هنگام آماده كردن غذا در 
آن ايجاد مي شوند، داراي پتانسيل سرطان زايي مي باشند. به عالوه غذا ممكن است توسط مواد 
آسيا،  قسمت هاي  برخي  و  آفريقا  در  شود.  آلوده  مي باشند  سرطان  ايجاد  به  قادر  كه  شيميايي 
مي تواند  انباركردن،  خاص  شرايط  تحت  غذاها  ديگر  و  فندق  در  كپك  رشد  مثال،  عنوان  به 
آفالتوكسين توليد كند كه يك سرطان زاي بسيار قوي است كه به شدت در وقوع باالي سرطان 
كبد نقش دارد1. به هر حال آلوده كننده هاي غذايي (مواد سمي غذايي) مسئول تنها مقدار كمي 

از سرطان هاي ناشي از به تغذيه مي باشند2. 

مواد افزودني
موادي كه به غذا اضافه مي شوند به عنوان نگهدارنده يا براي ايجاد رنگ ممكن است سرطان زا 
باشند. از سال 1956، برنامه تهيه استانداردهاي غذايي سازمان كشاورزي و غذا/ سازمان جهاني 
بهداشت (WHO/FAO) سطح مواد افزودني، آلوده كننده ها و باقيمانده آفت كش ها را تعيين 
توسط  اسـتانـداردها  ايـن  بــرسـاند.  حـــداقل  به  را  آنـها  مـنفي  اثــرات  تا  اسـت  كرده 
هيـاتCodex Alimentations اجرا مي شوند. بعيد به نظر مي رسد كه افزودني هاي مجاز 

كنوني هيچگونه تأثير مهمي بر افزايش احتمال سرطان داشته باشند3.

اصالح عادت هاي غذايي
پيشگيري از سرطان به وسيله تغذيه مناسب با رعايت كردن موارد زير كه در جهت حفظ سالمت 
(سازمان جهاني تحقيقات سرطان، موسسه تحقيقات سرطان  پيدا مي كند  ارتقاء  عمومي است، 
و  تغذيه  غذايي،  رژيم  زمينه  در   WHO/FAO مشترك  تخصصي  بررسي   ،1997 آمريكا، 
را  مواد مغزي  از  متنوع و سرشار  رژيم هاي غذايي  بايد  بيماري هاي مزمن): مردم  از  جلوگيري 
مصرف كنند، مخصوصًا غذاهايي با منشاء گياهي. به عالوه معيارهاي زير نيز مي بايست توسط 

افراد رعايت شود: 
1.  نگهداشتن شاخص توده بدني (BMI) در محدودة 18/5تا               و پرهيز از افزايش 

وزن در بزرگساالن ؛
2.  شركت در فعاليت هاي ورزشي منظم ؛ 

1) IRAC, 1993
2) Tomatis, 1990 
3) Tomatis, 1990 
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) در محدودة 18/5تا               و پرهيز از افزايش 2) در محدودة 18/5تا               و پرهيز از افزايش 2) در محدودة 18/5تا               و پرهيز از افزايش m) در محدودة 18/5تا               و پرهيز از افزايش ) در محدودة 18/5تا               و پرهيز از افزايش /) در محدودة 18/5تا               و پرهيز از افزايش ) در محدودة 18/5تا               و پرهيز از افزايش Kg) در محدودة 18/5تا               و پرهيز از افزايش Kg) در محدودة 18/5تا               و پرهيز از افزايش 25) در محدودة 18/5تا               و پرهيز از افزايش 



3.  مصرف نوشيدني هاي الكلي توصيه نمي شود: اّما در صورت مصرف، از 2 واحد در روز تجاوز 
نكند (1 واحد معادل تقريبًا gr 10 الكل مي باشد كه در يك ليوان آبجو، شراب يا مشروب الكلي 

قوي مانند ويسكي وجود دارد) ؛
4.  به حداقل رساندن Aflatoxin (آفالتوكسين) در غذاها ؛ 

5.  ماهي دودي چيني بايد متعادل مصرف شود، مخصوصًا در دوران كودكي مصرف كلي غذاهاي 
پرورده شده با نمك مي بايست متعادل باشد ؛

6.  داشتن رژيم غذايي كه شامل حداقل مصرف 400 گرم، ميوه و سبزي در روز مي باشد ؛
7.  گوشت: افرادي كه گياهخوار نيستند توصيه مي شود كه بطور متعادل گوشت فرآوري شده 
و  (Bacon)، همبرگر  زده خوك،  (salami)، گوشت نمك  كالباس ساالمي  (مثل سوسيس، 
غيره و گوشت قرمز (مثل گوشت خوك، گوشت بره و گوشت گاو) مصرف كنند. گوشت ماكيان و 
ماهي (به جز ماهي نمك سود شده چيني) مورد مطالعه قرار گرفته اند و هيچگونه رابطه اي ميان 

مصرف آنها و افزايش احتمال سرطان پيدا نشده  است ؛
8.  غذا يا نوشيدني هاي بسيار داغ را مصرف نكنيد.

كشورهايي كه در آنها رژيم غذايي معمولي، باعث وقوع پايين سرطان هاي ناشي از غذا مي شود، 
آمريكاي  غذايي  الگوهاي  سمت  به  آنها  غذايي  الگوهاي  كه  كنند  حاصل  اطمينان  مي بايست 

شمالي و اروپاي غربي تغيير نكند.
برنامه ملي كنترل سرطان، فرصتي فراهم مي كند تا توصيه هاي گروه مطالعاتي WHO درباره 
رژيم غذايي، تغذيه و جلوگيري از بيماري هاي مزمن1، (انجمن جهاني تحقيقات سرطان و مؤسسه 
ميان  از  آيد.  در  اجرا  به   (WHO/FAO)2 اخير  مطالعه  و   (1997) آمريكا  سرطان  تحقيقات 
اشاره  زير  موارد  به  يابند  بهبود  تغذيه اي  روش هاي  تا  شوند  بررسي  مي بايست  كه  معيارهايي 

مي شود: 
• بررسي دولت در خصوص فاكتورهاي تغذيه اي مؤثر در ايجاد سرطان و بررسي پيامد آنها 

توسط وزارتخانه هاي مربوطه (مخصوصًا بهداشت و كشاورزي) ؛
• آموزش صحيح تغذيه در مدارس ؛

• آموزش همگاني درباره رژيم غذايي بزرگساالن ؛ 
• همكاري با نمايندگان صنايع غذايي (بخش هاي خدماتي و توليدي) براي حصول اطمينان 

از هماهنگي با اهداف تغذيه اي برنامه ؛ 
• استراتژي بين المللي قابل مقايسه با استراتژي كنوني در رابطه با دخانيات. 

1) WHO, 1990 
2) مطالعه مشترك WHO/FAO در زمينه رژيم غذايى، تغذيه و جلوگيرى از بيمارى هاى مزمن
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الكل

اهميت و تأثير الكل در سالمتي
در كنار سميت مصرف بيش از حد الكل و گرايش برخي افراد براي اعتياد به الكل، مطالعات و 
تحقيقات، آسيب طوالني مدت به سيستم عصبي، كبد و ديگر ارگان ها را روشن كرده است. اين 
تأثيرات اغلب حاصل سال ها مصرف الكل مي باشد كه معموًال دوز آن كمتر از دوزهايي است كه 

باعث مسموميت با الكل مي شود و يا كمتر از كساني است كه معتاد به الكل هستند. 
مصرف نوشيدني هاي الكلي باعث افزايش احتمال وقوع سرطان هاي حفره دهان، حنجره، گلو، 
مري، كبد و پستان (و احتماًال كولوركتال) مي شود. افزايش احتمال به نظر مي رسد كه عمدتًا به 
خاطر مصرف خود الكل است تا به خاطر نوشيدني هاي الكلي خاص. در حالي كه بيشتر عوامل 
مورد  در  موارد   %10 در  اّما  مي افتد،  اتفاق  الكل  باالي  مصرف  با  سرطان  كننده  ايجاد  خطر 
سرطان هايي مثل: سرطان پستان، تقريبًا با يك بار مصرف در روز نيز امكان ابتال به سرطان وجود 
دارد. مطالعات جديد نشان مي دهند كه عوامل خطر باالي سرطان پستان و كولون كه با مصرف 

الكل مرتبط مي باشند در اشخاص با مصرف پايين الكل نيز مي بايست مورد بررسي قرار گيرد. 
تأثير سرطان زايي الكل در رابطه با سرطان هاي دهان، حلق، حنجره و مري با مصرف دخانيات 
خاطر  به  چه  حال  مي باشد،  كبد  سيروز  به  مربوط  شديداً  كبد  اوليه  سرطان  مي شود1.  تشديد 
مسموميت باشد و چه به خاطر عوامل عفوني. در كشورهاي پيشرفته، سيروز كبدي عمدتًا در اثر 

مصرف الكل ايجاد مي شود. 
رابطه عوامل خطر بين الكل و ايجاد سرطان تقريبًا به صورت رابطه خطي پاسخ به دوز بين ميزان 
داشته  نمي رسد كه نقش مهمي  نظر  به  الكل،  الگوي مصرف  مصرف و عوامل خطر مي  باشد. 
باشد. شواهد اندكي وجود دارد كه نشان مي دهند مصرف مقادير كم الكل، احتمال وقوع سرطان 
را افزايش مي دهند. به عالوه، شواهدي وجود دارد كه مصرف متعادل الكل، احتمال وقوع سرطان 
را افزايش مي دهند. به عالوه، شواهدي وجود دارد كه مصرف متعادل الكل (كمتر از 2 بار در روز) 
از بيماري هاي قلبي عروقي جلوگيري مي كند. اين الگوها، اساسًا متفاوت از عوامل خطر دخانيات 

مي باشند، زيرا در دخانيات، هر مقدار كم آن، چه فعاالنه و چه منفعالنه، خطرناك مي باشد. 

كنترل مصرف الكل
در هر روشي براي كنترل مصرف الكل، بايد به مشكالت مشابهي كه در اثر مصرف دخانيات نيز 

1) IARC, 1988 
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ايجاد مي شود، دقت كرد. هر دو اين مواد: 
• عوامل سمي هستند كه مي توانند به اعضاي مختلف بدن آسيب رسانند و همچنين موجب 

سرطان شوند ؛
در كشورهاي در حال رشد به داليل پيشرفت هاي اقتصادي و همچنين در ميان مردم ضعيف • در كشورهاي در حال رشد به داليل پيشرفت هاي اقتصادي و همچنين در ميان مردم ضعيف • در كشورهاي در حال رشد به داليل پيشرفت هاي اقتصادي و همچنين در ميان مردم ضعيف 

كشورهاي پيشرفته، مورد پسند مي باشند ؛
• بطور گسترده اي توسط گروه هاي مختلف اجتماعي مانند افراد مسن مصرف مي شوند؛

• قابليت ايجاد اعتياد فيزيولوژيكي دارند ؛
• به خاطر منابع اقتصادي بسيار مورد حمايت مي باشند ؛

• نسبت به قيمت بسيار انعطاف پذير مي باشند يعني با باال رفتن هزينه آن مصرف آن كاهش 
مي يابد. 

الكل  مصرف  از  كه  را  اجتماعي  گروه هاي  از  وسيعي  محدوده  مي بايست  الكل  كنترل  برنامه 
و مصرف  فروش  مسلمان،  از كشورهاي  بسياري  در  دهد.  قرار  توجه  مورد  نيز  مي پذيرند  تأثير 
عنوان  به  غذايي،  وعده هاي  در  از كشورها شراب  بسياري  در  حاليكه  در  مي باشد  ممنوع  الكل 
نوشيدني معمولي استفاده مي شود و همچنين گروه هاي خاصي مشروبات الكلي را به ميزان زياد 
مصرف مي كنند. تالش ها براي كنترل الكل معموًال انعكاسي از وجود نگراني در رابطه با برخي 
الكل  مصرف  از  نيز  بسياري  اقتصادي  و  اجتماعي  مشكالت،  عالوه  به  مي باشد،  بيماري ها  از 
ايجاد مي شود. بنابراين، عمليات ويژه عليه الكل به عنوان جزئي از برنامه ملي كنترل سرطان، 
پذيرفته مي شود. افرادي كه در برنامه كنترل سرطان درگير مي شوند مي بايست با ديگر برنامه هاي 
بهداشتي ـ سالمتي همكاري كنند تا مصرف بيش از حد الكل را كاهش دهند و درباره تأثيرات 

مصرف الكل بر سالمتي آموزش همگاني دهند. 
كاهش مصرف الكل توسط افراد، يك استراتژي قدرتمند در جهت كاهش اثرات مضر ناشي از 
مصرف الكل مي باشد. به هر حال، برنامه هايي كه صرفًا محدود به افراد شوند مانند (مصاحبه هاي 
خالصه و يا درمان اعتياد وابسته به الكل)، به نظر نمي رسد كه خيلي موفق و مؤثر باشند. ايجاد 
موانع براي كاهش مصرف الكل مورد نياز مي باشد و مؤثرترين برنامه اي كه مي توان اجرا كرد تا 
مصرف الكل در افراد را كاهش دهد، باال بردن قيمت آن از طريق ماليات است. از ديگر اقداماتي 
كه با موفقيت انجام شده اند، شامل محدود كردن مكان ها و زمان هايي است كه الكل در دسترس 
مي باشد، باال بردن سني كه در آن مي توان الكل را خريداري كرد و همچنين انحصار الكل توسط 

دولت درباره فروش الكل نيز از ديگر اقدامات قابل انجام مي باشد. 
فعاليت هاي ارتقاء سالمتي براي كاهش مصرف الكل عبارتند از: ماليات گذاري، آموزش همگاني 
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مردم و تشويق گروه هاي بسيار مستعد همانند جوانان براي پرهيز از مصرف يا كاهش مصرف 
مشروبات الكلي كه از طريق مداخله سريع در مورد افرادي مي باشد كه در سطح خطرناكي از نظر 
مصرف الكل قرار دارند. برنامه هايي كه هدفشان نشان دادن موقعيت هاي خطرناك مي باشد مانند 
تأثير نوشيدن الكل بر رانندگي نيز مي توانند مؤثر باشند. بسيار حائز اهميت است كه افرادي را كه 
عالئم وابستگي به الكل را از خود نشان مي دهند، شناسايي كنيم و به آنها كمك كنيم. اين كمك 

مي تواند از طريق گروه هاي متخصص سالمتي يا از گروه هاي خود درمان باشد. 

فعاليت بدني (ورزش) و پرهيز از چاقي
چاقي در بسياري از كشورهاي جهان اپيدمي مي باشد و بطور فزاينده اي به عنوان يكي از نگراني هاي 
كشورهاي در حال پيشرفت مي باشد. WHO چاقي را به عنوان                         تعريف 
مي كند، در حاليكه افراد با BMI در محدوده زير30kg/m2 تا مساوي يا برابر 1/25به عنوان 
اضافه وزن طبقه بندي مي كند. شيوع چاقي در اياالت متحده به تا حدود 22% در ميان بزرگساالن 
افزايش پيدا كرده است و 32% بزرگساالن نيز داراي اضافه وزن مي باشند. در اروپا تقريبًا نيمي 
از جمعيت داراي اضافه وزن مي باشند و شيوع چاقي در مناطق شهري بسياري از كشورهاي در 

حال توسعه مشابه مي باشد. 
چاقي وقوع سرطان پستان پس از يائسگي2 و سرطان هاي آندومتر، كولوركتال، كليه و مري را 
افزايش مي دهد. همچنين با بيماري هاي قلبي عروقي و ديابت بزرگساالن نيز مرتبط مي باشد. 
داليل اساسي چاقي و افزايش وزن داليل اجتماعي مي باشند مانند روش هاي زندگي كه زندگي 
پشت ميزي و مصرف بيش از حدغذاهاي پركالري را ترويج مي دهد. همچنين شواهد و مدارك 
بر عوامل خطر سرطان  تأثير سودمندي  نشان مي دهند ورزش  دارد كه  متقاعد كننده اي وجود 
كولوركتال و سرطان پستان دارند، كه مستقل از تأثير آن بر چاقي مي باشد. بطور كلي، افزيش 
وزن و بي تحركي ورزش تقريبًا مسئول 1/4 تا 1/3 سرطان هاي پستان و كولون، آندومتر، كليه و 

مري (آدنوكارسينوما) مي باشد. 
فعاليت هاي متعادل مانند پياده روي به مدت يك ساعت در روز ضروري مي باشد تا وزن بدن در 
حد نرمال باقي بماند مخصوصًا در افرادي كه كار پشت ميزي دارند. به عالوه فعاليت هاي شديدتر 
از سرطان مفيد  نيز مي تواند در جلوگيري  به ميزان چندين مرتبه در هفته  تند  پياده روي  مانند 
باشد. به هر حال، تنها در سطح فردي، نه مي  توان چاقي را كنترل يا جلوگيري نمود و نه مي توان 
فعاليت بدني را ترويج داد. الزم است كه دولت، منابع غذايي، رسانه ها، جوامع و افراد همگي با 
برخوردار  از شيوع كمتري  افزايش وزن  تغيير دهند كه  به گونه اي  را  يكديگر محيط  همكاري 
1) Body Mass Index
2)Postmenopausal 
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شود1. در كشورهاي در حال رشد كه مشكل چاقي كنوني را ندارند، هدف مي بايست بكارگيري 
استراتژي هايي براي جلوگيري از بدتر شدن شرايط باشد. 

كمتري  انرژي  جمعيت  از  بيشتري  قسمت  كشاورزي،  بخش  كاهش  و  جوامع  با صنعتي شدن 
مي سوزانند. شغل هاي پشت ميزي جايگزين شغل هاي فعال تر شده اند. با شهري ترشدن جمعيت 
حمل و نقل مكانيكي جايگزين پياده روي و دوچرخه سواري شده است و منابع صرف انرژي كاهش 
يافته اند. برخي طراحي هاي مدرن شهري پياده روي را غيرايمن كرده اند و فاصله ميان منطقه محل 
سكونت و محل كار و بازارها، استفاده از وسيله نقليه موتوري را عمًال اجتناب ناپذير ساخته است. 
جلوگيري از اپيدمي چاقي يكي از قسمت هاي مهم استراتژي هاي جلوگيري از سرطان مي باشد، و 

همچنين تأثيرات سودمندي بر بيماري هاي قلبي و عروقي و عوامل خطر ابتال به ديابت دارد. 

شغل و محيط

و   مي باشند  سرطان ها  تمامي   5  -%10 تقريبًا  مسئول  شغلي  فاكتورهاي  كه  مي رسد  نظر  به 
فاكتورهاي محيطي مسئول 2%- 1 تمامي سرطان ها در كشورهاي صنعتي مي باشند. در حاليكه 
به حداقل رساندن تماس با سرطانزاهاي محيطي و شغلي، ضروري است، سطح نگراني عمومي 

تناسبي با ميزان اين خطرها ندارد. 

اطالعاتي درباره شغل و سرطان
با  ديگر  كارگران  همچنين  و  دوده  با  دودكش ها  نظافت كننده  كارگران  تماس  تاريخي،  نظر  از 
انواعي از نفت هاي معدني باعث سرطان اسكروتوم شده است؛ كار در معدن فلز باعث سرطان ريه 
و مواد شيميايي كه در رنگ ها بكار مي رود، باعث سرطان مثانه شده است2. بررسي هاي همه جانبه 
موارد مشابه زيادي را در دنياي صنعتي آشكار ساخته اند. به عالوه، گسترش صنايع، تعداد زيادي 
فرآيندهاي فيزيكي و شيميايي را كه باعث ايجاد عوامل سرطانزا مي باشند شتاب بخشيده است.

در بررسي تأثير فاكتورهاي شغلي در ايجاد سرطان با اين حقيقت مواجه مي شويم كه 30 - 20 
سال ممكن است بين زمان شروع بيماري و تماس با مواد سرطانزا فاصله باشد. به هر حال غلظت 
مواد سرطانزا در ميان تعداد نسبتًا كمي از كارگران، اين امكان را ايجاد كرده است تا برخي از 
شغل ها كه باعث بروز تعدادي از سرطان ها مي شوند مشخص گردد. برخي از اين شغل ها در جدول 

2 - 4 آورده شده اند. 

1) IARC, 2001 
2) Tomatis, 1990 
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در كشورهاي صنعتي، تقريبًا %9 تمامي بدخيمي ها در ميان مردان حاصل تماس با مواد سرطانزا 
است  ممكن  مختلف،  مناطق  در  مي باشد.  كمتر  زنان  براي  ارقام  اين  مي باشد1.  كار  محيط  در 
تفاوت هاي بسياري بين ميزان سرطان هاي ناشي از شغل باشد كه بستگي به وجود صنايع در 
منطقه دارد2. معموًال عوامل خطر از سن تقريبًا 50 سالگي مشهود مي گردند، اما بيشترين آنها 
ممكن است تا سال هاي بعد از بازنشستگي ديده نشود، كه اين امر به علت دوره طوالني نهفتگي 

بسياري از سرطان هاي مرتبط با شغل مي باشد. 
سرطان هاي شغلي اكنون در كشورهايي در حال ظهور هستند كه فرآيند صنعتي شدن در آنها 
اتفاق مي افتد. به عنوان مثال، سطح باالي سرطان ريه، در ميان كارگراني مشاهد شده است كه در 
برخي كشورهاي در حال رشد به ساخت تايرهاي الستيكي مشغول مي باشند. معيارهاي پيشگيري 
كننده در اين كشورها مي بايست شامل كنترل استفاده از فرآيندها و مواد سرطانزاي احتمالي در 

صنايع، آموزش همگاني و اجراي قوانين مناسب باشد. 

كنترل سرطان هاي مرتبط با شغل
كنترل سرطان هاي شغلي مستلزم شناسايي و ارزيابي خطرات كنوني و بالقوه مي باشد. كشورهاي 
در حال رشد داراي فرصت عالي براي آموختن تجربيات كشورهاي صنعتي مي باشند و مي توانند 
گام هايي بردارند تا از ظهور و پيدايش خطرات احتمالي سرطان مربوط به صنعت جلوگيري كنند. 
در جاهاييكه خطر سرطان هاي شغلي وجود دارد، استاندارهاي تماس با مواد بايد به گونه اي تنظيم 
شوند كه عوامل خطر سرطان در كارگران به حداقل برسد. اين امر معموًال مستلزم اين است كه 
سازمان هاي كار، صنعتي، علمي و دولتي به بررسي و بحث در اين خصوص بپردازند و آنگاه بر 
روش هاي كنترلي توافق كنند. هنگاميكه يك استاندارد كمي تنظيم مي شود، فرآيندهاي صنعتي 
مي بايست به گونه اي اصالح شوند تا اطمينان حاصل شود كه از سطح توافق شده حداكثر تماس 
با مواد، فراتر نرود. اين مساله مي تواند شامل طراحي دوباره فرآيندها، جايگزيني مواد و يا ديگر 
تطابق هاي مهم باشد. سازمان جهاني بهداشت در مجموعة معيارهاي بهداشتي محيطي، بيش از 
160 مونوگراف را معين كرده است و دستورالعمل هايي براي به حداقل رساندن خطر سرطان هاي 
كه  چندي  صنعتي  فرآيندهاي  مي باشد.  شغلي  خطرات  شامل  كه  است  آورده  فراهم  محيطي 
مستلزم رعايت موارد ايمني در برابر تماس با مواد سرطانزا مي باشند، اكنون در حال بررسي هستند 
تا در كشورهاي ضعيف بكار گرفته شوند تا بدينوسيله با مشكالتي كه ممكن است به وجود آيند 

مقابله گردد. نظارت بين المللي و كنترل چنين موقعيت هايي الزم مي باشد.

1) Miller, 1984 
2) Rineis, 1988 
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جدول 2-4: شغل هاي منتخب كه شامل تماس با مواد شيميايي، فرآيندهاي صنعتي و يا 
تركيبات مختلف مي باشد كه در مورد آنها شواهد كافي درباره  تماس افراد با 

مواد سرطان زا وجود دارد.

يك منبع ارزشمند در اين زمينه شامل فهرستي از مواد شيميايي و داروهاي محدود شده يا ممنوع 
شده مي باشد كه توسط سازمان ملل (نيويورك) منتشر شده است و بطور منظم به روز مي شود و 
شامل فهرست كاملي از محصوالت و موادي است كه مصرف توسط دولت و يا فروش آنها ممنوع 
يا قطع يا بطور شديد محدود شده و يا پذيرفته نشده اند. چنين كنترلي بر روي خطرات شغلي 
تعدادي از مناطق تحقق يافته است. يك مثال عالي اصالح فرآيندهاي توليد در صنعت رنگ سازي 
مي باشد، كه بطور اساسي باعث كاهش وقوع سرطان مثانه در ميان كارگران كشورهاي غربي 
گرديد. معيارهاي ديگري كه در كاهش خطرات تماس هاي غيرقابل اجتناب ارزشمندند شامل مواد 
سرطان زاي احتمالي مي باشد تا از تنفس آنها خودداري شود و همچنين شامل، تهويه مطبوع در 
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معادن و استفاده از تجهيزات و لباس هاي محافظتي در بسياري از مشاغل موقعيت هاي صنعتي 
مي باشد. 

زير  موارد  از  تا  فعاليت هايي شود  باعث  دولتي  در سطح  مي بايست  كنترلي سرطان  برنامه هاي 
جلوگيري شود: 

•ورود فعاليت هاي شغلي خطرناك كه شامل تماس با مواد سرطانزاي شناخته شده هستند ؛
•دفع پس مانده هاي خطرناك به شيوه اي كه آب آشاميدني يا هوا با مواد سرطان زا آلوده شود. 

عفونت و سرطان

ويروس ها به عنوان عوامل ايجاد كننده سرطان
داده  نسبت  ويروس  به  كه  است  بيماري هايي  اصلي  از شكل هاي  يكي  انسان  در  كبد  سرطان 
مي شود1؛ عفونت مزمن با ويروس هپاتيت B و  Cشيوع اين بيماري در آفريقا در جنوب صحراي 
كبير و در آسياي شرقي بسيار زياد است، در اين نواحي هپاتيت ويروسي (HBV) در زمان تولد 
يا هنگام كودكي منتقل مي شود. در ژاپن و مصر در خصوص برخي انواع سرطان كه در آمريكا و 
HCVاروپا، شيوع دارد به نظر مي رسد دليل سرطان عفونت مزمن با HCVاروپا، شيوع دارد به نظر مي رسد دليل سرطان عفونت مزمن با HCV باشد كه حاصل از استفاده 

از تجهيزات غيراستريل يا فرآورده هاي خوني آلوده مي باشد. 
اصلي  دليل  عنوان  به  منتقل مي شوند  از طريق جنسي  كه  پاپيلوما  انساني  ويروس هاي  امروزه 
سرطان دهانه رحم مخصوصًا نوع 16 و 18 مي باشند2. عفونت با اين ويروس ها در زنان جوان 
شايع است اّما عواملي كه سبب مي شوند اين عفونت ها باقي بمانند و در بعضي مواقع منجر به 
گسترش سرطان تهاجمي شوند، هنوز ناشناخته اند. برخي مطالعات ويروس پاپيلوماي انساني را با 

سرطان پوست و حفره دهان مرتبط دانسته اند. 
رابطه اي نيز ميان ويروس (EBV) Epstein-Barr و لنفوم Burkitt مشاهده شده است 
EBVكه در آفريقاي مركزي و گينه جديد، كودكان را تحت تأثير قرار مي دهد و همچنين بين EBVكه در آفريقاي مركزي و گينه جديد، كودكان را تحت تأثير قرار مي دهد و همچنين بين EBV و 

كارسينوماي nasopharyngeal (بيني و حلق)، خصوصًا در جمعيت هاي جنوب چين3. 

(AIDS) ايدز
AIDS)، Kaposi sarcoma) اكتسابي  نقص ايمني  سندرم  اپيدمي  نشانه هاي  از  يكي 

1) IARC, 1995
2) IARC, 1995 
3) IARC, 1998 

48



(ساركوماكاپوسي) است كه نوعي سرطان بوده و تقريبًا در 10% بيماران ايدزي در اروپا، شمال 
آمريكا و آفريقا رخ مي دهد كه امروزه علت آن ويروس هرپس انساني نوع 8 شناخته شده   است1. 

يكي ديگر از سرطان هاي مربوط به ايدز لنفوم غيرهوچكين مي باشد. 
ويروس نقص ايمني انساني (HIV) سبب ايدز مي شود: راه جنسي؛ خون (از طريق فرآورده هاي 
خوني آلوده يا به وسيله سوزن هاي آلوده مربوط به معتادين تزريقي)؛ مادر به فرزند (از طريق يك 
زن آلوده به جنين يا نوزادش، در قبل  و يا هنگام و يا سريعًا پس از تولد). مهم ترين هدف در 
از كاندوم، تهيه سوزن هاي استريل،  از طريق ترويج استفاده   HIV انتقال ايدز كاهش  كنترل 
ايجاد مراكز ترك اعتياد، كاهش انتقال از مادر به فرزند با استفاده از داروهاي ضدويروس و يا 
براي  كه  است  برنامه هايي  با  شدن  هماهنگ  معيارها  اولين  مي باشد.  شيرمادر،  جايگزين هاي 
در  كه  بهداشت  آموزش دهندگان  بنابراين  است.  شده  طراحي  رحم  دهانه  سرطان  از  جلوگيري 
برنامه هاي كنترل ملي سرطان شركت مي كنند، مي بايست با آموزش دهندگان ايدز همكاري كنند 

تا اطمينان حاصل شود كه پيام ها هماهنگ مي باشد و به صورت دو جانبه حمايت مي شوند. 

عفونت هاي انگلي
شيستوزوميازيس يكي از شايع ترين عفونت هاي انگلي در انسان مي باشد، كه مسئول تعداد قابل 
IARC,) توجهي از سرطان هاي مثانه در مصر، عراق و غرب و جنوب شرقي آفريقا مي بـاشد

1994). ارگانيسم مسبب، قسمتي از چرخه زندگي اش را در حلزون هايي مي گذراند كه در آب هاي 
كم عمق زيست مي كند و آنگاه در آب رها مي شوند و با نفوذ به پوست انسان ها را آلوده مي كنند. 
راه يافتن ادرار يا مدفوع به آب توسط افراد عفوني، چرخه زندگي آنها را ادامه مي دهد. يك انگل 
ديگر كرم پهن كبد (Liver Fluke) مي باشد كه باعث پيدايش سرطان مجاري صفراوي در 

جنوب شرقي آسيا و شبه جزيره كره مي شود2.  

عفونت هاي باكتريايي
عفونت ديواره معده توسط هليكوباكترپيلوري (كه دليل گاستريت و بيماري زخم معده مي باشد) 
يكي از داليل سرطان معده مي باشد. احتماًال ايجاد گاستريت مزمن افراد را به سرطان معده دچار 
مي كند. عفونت با اين باكتري را مي توان با آنتي بيوتيك ريشه كن كرد و اين امكان وجود دارد كه 
كاهش سرطان معده در بيشتر كشورها و قرن 20 به خاطر چنين درماني باشد. ارتباط بين عفونت 
با H.pylori و فاكتورهاي تغذيه اي هنوز حل نشده است و همانطور كه در باال در مبحث رژيم 

1) IARC, 1994 
2) IARC, 1994a 
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غذايي توضيح داده شد، رابطه مهمي بين رژيم غذايي و سرطان معده وجود دارد. 

كنترل عوامل بيولوژيكي مسبب سرطان
با عفونت مي باشد. معيارهاي  بيولوژيكي وابسته به مبارزه  با عوامل  كنترل سرطان هاي مرتبط 
مثال  عنوان  به  عفونت،  انتقال  براي حداقل كردن  آموزش  مي باشد:  موارد  اين  ضروري شامل 
مواد مخدر  ترزيق  ناسالم،  رفتارهاي جنسي  آلوده؛  آب  از مصرف  پرهيز  براي  به مردم  آموزش 
آبي كه توسط ديگران استفاده مي شود.  ادرار و مدفوع كردن در  از وسايل مشترك،  و استفاده 
معيارهاي محيطي مانند حذف ميزبان هاي انگلي كه مي تواند در كاهش تماس با انسان ها مورد 
بررسي قرار گيرد. داروهاي ضدانگل مي توانند عفونت هاي انگل را درمان كنند (و عوامل خطر 
سرطان ها را كاهش دهند)، اّما اگر عوامل خطر ابتالي دوباره به انگل شايع باشد، استفاده از آنها 

جايگزين معيارهاي مشخص و محيطي نمي باشد. 
  %15 دليل  كه  باشد  ويروس هايي  مقابل  در  اسلحه  قويترين  مي تواند  مؤثر  واكسيناسيون هاي 
B هپاتيت  ويروس  مقابل  در  تنها  واكسيناسيون  حاضر  حال  در  مي باشند.  سرطان ها  تمامي 

امكان پذير است واكسيناسيون HBV در نوزادان در مناطق با شيوع باال توسط برنامه گسترده 
WHO در زمينه ايمنسازي به عنوان وسيله جلوگيري از هپاتيت مزمن، ترويج مي شود. تأثير 
چنين واكسيناسيوني بر وقوع سرطان كبد در ظرف 30 سال مشخص مي شود و از قبل نيز داليلي 
مبني بر كاهش سرطان كبد در جوانان در تايوان نيز وجود دارد. واكسيناسيون افراد تزريقي نيز 
معيار مؤثرتري براي جلوگيري از شيوع HBV مي باشد و در مراحل اوليه مطالعات باليني قرار 
دارد. جاي اميدواري است كه چنين واكسيناسيون هايي در افرادي كه مبتال به ويروس شده اند، در 
جلوگيري از گسترش سرطان مي تواند مؤثر باشد (واكسيناسيون درماني). اين كار تأثير مضاعفي 
بر اثر معمول واكسيناسيون بر عليه عفونت ها داشته و در جلوگيري از ايجاد عفونت در مكان اول 

قرار دارد. 

نور خورشيد

تماس بيش از حد با اشعه ماوراء بنفش خورشيد باعث تمام انواع سرطان پوست مي شود. برنامه هاي 
آموزشي موفق براي ترغيب مردم براي پرهيز از تماس غيرضروري با نور خورشيد مي تواند بطور 
چشمگيري وقوع كارسينوماي سلول هاي بازال و كارسينوماي سلول هاي اسكواموس و احتماًال 
مالنوماي كوتانئوس را نيز كاهش دهد. مكان هاي اصلي وقوع مالنوما، پوست و مو مي باشند. 
افرادي كه عوامل خطر بااليي دارند، افرادي هستند كه داراي كك و مك زياد و خال معمولي 
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مي باشند و در تماس با خورشيد برنزه مي شوند. موارد زير به عنوان كليدهايي براي جلوگيري 
سرطان پوست مهم هستند:

• افزايش تعداد افرادي كه از عوامل خطر سرطان پوست آگاه هستند ؛
ترغيب افراد با عوامل خطر باال به پرهيز از تماس بيش از حد با اشعه ماورا بنفش خورشيد يا • ترغيب افراد با عوامل خطر باال به پرهيز از تماس بيش از حد با اشعه ماورا بنفش خورشيد يا • ترغيب افراد با عوامل خطر باال به پرهيز از تماس بيش از حد با اشعه ماورا بنفش خورشيد يا 

اشعه مصنوعي و بكارگيري استانداردهاي حفاظتي مناسب براي خود و كودكانشان ؛
تغييرات مؤثر در نگرش جامعه نسبت به ظاهر برنزه.• تغييرات مؤثر در نگرش جامعه نسبت به ظاهر برنزه.• تغييرات مؤثر در نگرش جامعه نسبت به ظاهر برنزه.

سازمان هاي  و  بهداشت  وزارت  توسط  آفتاب  نور  با  تماس  خطرات  از  آگاهي  ترويج  بنابراين 
WHO سازمان Intersum غيردولتي، در پيشگيري از سرطان پوست مهم مي باشد. پروژه

در خصوص اشعه فرابنفش (UV) در جهت افزايش آگاهي مردم و كاهش عوامل  مختل  كننده 
سالمتي ناشي از اشعه UV كمك مي كند.  

بر برنامه هاي آموزشي مدارس كه هدفشان كودكان و جوانان مي باشد مي بايست تاكيد شود، زيرا 
بيشتر زمان تماس با نور خورشيد در زمان كودكي و جواني اتفاق مي افتد. كشورها مي بايست در 
توافقنامه هاي بين المللي شركت كنند تا استفاده از مواد شيميايي كه به الية ازن آسيب مي رساند 
برنامه هاي  باالست، مي بايست  پوست  در كشورهايي كه عوامل خطر سرطان  كنند.  را محدود 
مراقبتي در خصوص كاهش تماس با اشعه فرابنفش به عمل آيد و هنگامي كه سطح اشعه باال 
از  بين ساعت 11 و 15  نور خورشيد  با  از تماس  پرهيز  به مردم اطالع رساني شود.  بايد   باشد، 

راه هاي پيشگيرانه مهم مي باشد. 
در خصوص استفاده از ضدآفتاب نظرات متفاوتي ارائه شده است. برخي مطالعات نشان داده اند كه 
افزايش مدت زمان تماس با آفتاب پيش از شروع به برنزه شدن پوست (سوختن پوست) مي تواند 
عوامل خطر مالنوما و كارسينوماي سلول هاي بازال را افزايش دهد. استفاده از ضدآفتاب ها براي 
بايد انجام داد در  از آفتاب  چنين منظورهايي مي بايست پرهيز شود و كارهايي كه براي پرهيز 

اولويت قرار مي گيرد. 

فاكتورهاي جنسي و توليد مثل

وقوع برخي سرطان هاي خاص تحت تأثير تعدادي از فاكتورهاي جنسي و توليد مثلي است. به 
عنوان مثال عوامل خطر سرطان پستان در زناني كه زايمان نكرده اند و در زناني كه اولين فرزند 
خود را پس از سن 25 سالگي به دنيا آورده اند و مخصوصًا بعد از 30 سالگي، بيشتر است. شروع 
آميزش جنسي در سن پايين و داشتن چندين شريك جنسي، عوامل خطر سرطان گردن رحم را 

51

فصل 4: پيشگيري



برنامه ملي كنترل سرطان 

افزايش مي دهد كه به خاطر افزايش احتمال عفونت با ويروس پاپيلوماي انساني سرطانزا مي باشد. 
حاملگي  بار  يك  يا  و  كمتر  تعداد  كه  زناني  با  مقايسه  در  داشته اند  حاملگي  چندين  كه  زناني 
داشته اند، عوامل خطر باالتري دارند. زنان كه داراي عفونت هاي آميزشي درمان نشده هستند در 
معرض خطر باالتري براي ابتال به سرطان گردن رحم هستند. استفاده از استروژن براي درمان 
عالئم يائسگي يا پس از يائسگي، باعث افزايش چشمگير وقوع هاپيرپالزي آندومتر و سرطان 
آندومتر مي شود و شواهدي وجود دارد كه استفاده طوالني مدت از استروژن توسط زنان يائسه 
باعث افزايش عوامل خطر سرطان پستان در آنان مي شود. اين عوامل خطر پس از قطع مصرف 
به مدت 5 سال يا بيشتر از بين مي رود كه در مقايسه با تأثير آن بر بيماري هاي قلبي عروقي 
(اسكيمي) و پوكي استخوان، از اهميت بيشتري برخوردار است. قرص هاي خوراكي جلوگيري از 
بارداري، خطر سرطان پستان را افزايش مي دهند، اما حداقل در زنان جوان پس از استفاده طوالني 
چندگانه،  تأثيرات  اين  منافع  و  مي شوند  آندومتر  و  تخمدان  سرطان  خطر  كاهش  باعث  مدت 
مخصوصًا هنگامي كه تأثيرات مفيد ديگر آنها نيز مورد بررسي قرار مي گيرد، استفاده مداوم از آنها 
را توجيه مي كند. استفاده از دي اتيل استيل بسترول1 براي درمان سقط احتمال ابتال به سرطان 
واژن در دختران و زناني كه با اين دارو درمان شده اند را افزايش  مي دهد2. هنوز مشخص نشده 
Diethylstil bestrolاست كه آيا احتمال ابتال به سرطان پستان در ميان زناني كه با Diethylstil bestrolاست كه آيا احتمال ابتال به سرطان پستان در ميان زناني كه با Diethylstil bestrol درمان 

شده اند، وجود دارد يا خير.
يك برنامه ملي كنترل سرطان مي بايست درباره فاكتورهاي جنسي و توليد مثل مرتبط با سرطان 

آموزش و اطالعات الزم را فراهم كند. موضوعات مناسب شامل موارد زير هستند: 
و همچنين  گوناگون سرطان ها  انواع  به  ابتال  احتمال  كه  مثلي  توليد  و  رفتارهاي جنسي   •

بيماري هاي منتقله از راه آميزشي را افزايش مي دهند ؛
•  اهميت آميزش مطمئن و ارزش روش هاي جلوگيري از بارداري ؛

•  برنامه هاي خانوادگي براي كمك به كاهش عوامل خطر سرطان گردن رحم ؛
عوامل خطر مرتبط با استفاده طوالني مدت از استروژن هايي كه براي مقاصد درماني (غير •  عوامل خطر مرتبط با استفاده طوالني مدت از استروژن هايي كه براي مقاصد درماني (غير •  عوامل خطر مرتبط با استفاده طوالني مدت از استروژن هايي كه براي مقاصد درماني (غير 

از موارد جلوگيري از بارداري) استفاده مي شوند. 
است  اهميت  حائز  شود.  شروع  مدارس  در  مي بايست  مثل  توليد  و  جنسي  رفتارهاي  آموزش 
باشند. چنين  براي جوانان منطقي و مرتبط  رفتارهاي جنسي  زمينه  آموزشي در  برنامه هاي  كه 
برنامه هايي مي بايست بر مزاياي آميزش حفاظت شده در كاهش سرطان گردن رحم و همچنين 

ايدز و ديگر بيماري هاي مقاربتي تاكيد كنند. 

1) Diethylstilbestrol  
2) Lanier, 1973
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چارچوبي براي پيشبرد بهداشت

بنابراين، براي مؤثرتر بودن برنامه ها، پيشبرد  فاكتورهاي زيادي در كنترل سرطان نقش دارند. 
بر شركاء،  تاكيد  با  يافته  ادغام  از يك روش  پيشبرد سالمت  نياز مي باشد.  همه جانبه سالمت 
WHO,) همكاري هاي بين بخشي و شركت انجمن ها استفاده مي كند. منشور ارتقاء سالمت اتاوا

1986c) يك استراتژي با 5 عمليات ضروري را تنظيم كرده است (Box 4-1) فعاليت هاي ارتقاء 
و ترويج بهداشت بر موارد زير تاكيد دارند: 

توسعه خط مشي هاي همگاني بهداشتي، سياست هاي مالي و اقتصادي و اجرايي كه گسترش • توسعه خط مشي هاي همگاني بهداشتي، سياست هاي مالي و اقتصادي و اجرايي كه گسترش • توسعه خط مشي هاي همگاني بهداشتي، سياست هاي مالي و اقتصادي و اجرايي كه گسترش 
بهداشت را افزايش مي دهند، به عنوان مثال در زمينه آلودگي محيط زيست، كنترل دخانيات 

و ايمني غذايي ؛
ايجاد محيط هاي تأمين كننده و پشتيبان سالمتي با استفاده از ميانجيگري و مذاكره به عنوان • ايجاد محيط هاي تأمين كننده و پشتيبان سالمتي با استفاده از ميانجيگري و مذاكره به عنوان • ايجاد محيط هاي تأمين كننده و پشتيبان سالمتي با استفاده از ميانجيگري و مذاكره به عنوان 

مثال در رابطه با پنبه نسوز و ديگر مواد سرطانزا ؛ 
تقويت فعاليت هاي جامعه از طريق حركت هاي اجتماعي مثًال پذيرش غربالگري سرطان ؛• تقويت فعاليت هاي جامعه از طريق حركت هاي اجتماعي مثًال پذيرش غربالگري سرطان ؛• تقويت فعاليت هاي جامعه از طريق حركت هاي اجتماعي مثًال پذيرش غربالگري سرطان ؛

افزايش مهارت ها و اطالعات افراد با استفاده از آموزش بهداشت و ارتباطات، به عنوان مثال • افزايش مهارت ها و اطالعات افراد با استفاده از آموزش بهداشت و ارتباطات، به عنوان مثال • افزايش مهارت ها و اطالعات افراد با استفاده از آموزش بهداشت و ارتباطات، به عنوان مثال 
ايجاد آگاهي از عوامل خطر فاكتورهاي مرتبط با سرطان و اهميت غربالگري در سرطان ؛ 

مصرف  نيازهاي  و  جلوگيري  سمت  به  بيشتر  بهداشتي  خدمات  به  دوباره  دادن  •جهت 
كنندگان.

آموزش، خط مشي بهداشت همگاني و حفاظت از محيط زيست، نقش هاي كليدي در روش هاي 
ارتقاء سالمتي در رابطه با كنترل سرطان، بازي مي كنند. 
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آموزش
آموزش يكي از راه هاي ارتقاء بهداشت و سالمتي است و به مردم كمك مي كند تا تصميمات 

مناسب اتخاذ كنند و با موارد زير، در فعاليت هاي بهداشتي شركت كنند: 
- افزايش انگيزه و دانش ؛

- تغيير نگرش ها ؛
- افزايش مهارت هاي الزم براي حفظ سالمتي مناسب. 

رايج ترين  از  يكي  مي شود.  مختلفي  آموزشي  فعاليت هاي  شامل  سالمت  ارتقاء  فعاليت هاي 
روش هاي استفاده شده، تبادالت بهداشتي مي باشد، و آن فرآيندي است كه در آن با اطالع رساني 
از طريق كانال هاي رسانه اي (مثًال پوسترها، تلويزيون و روزنامه) و يا تماس هاي رودررو سالمتي 
و بهداشت ارتقاء مي يابد. تعدادي از روش هاي آموزشي اين امكان را دارند كه وقوع سرطان و 

مرگ و مير حاصل از بيماري ها را كاهش دهند. به عنوان مثال: 
• آموزش متخصصان بهداشتي براي برگزار كردن جلساتي در زمينه سيگار و خطرات حاصل 

از تماس با دود دخانيات در محيط ؛
• برگزاري كالس هايي درباره تهيه غذاهاي سالم و مهارت هاي خريد كردن ؛

همراه   به  مخصوصًا  الكل  حد  از  بيش  مصرف  خطرناك  تأثيرات  زمينه  در  اطالع رساني   •
سيگار ؛ 

• آموزش كارگران تا مواد خطرناك در محيط كار خويش را بشناسند ؛
و  محيط  در  از خطرات سالمتي  آگاهي  افزايش  براي  همگاني  آموزشي  شيوه هاي  اتخاذ   •

همچنين معيارهايي كه مي توان اتخاذ كرد تا با اين خطرات برخورد كرد ؛
زود  كشف  صورت  در  آنها  درمان  امكان  و  شايع  سرطان هاي  خطرات  از  آگاهي  ارتقاء   •

هنگام.

برنامه هاي همگاني بهداشت و سالمتي
زير  موارد  باعث  و  مي دهند  افزايش  را  جوامع  و  افراد  سالمت  بهداشتي،  همگاني  برنامه هاي 

مي شوند: 
• آسانتر كردن پذيرش فعاليت هاي سالم ؛

مشكل تر كردن پذيرش فعاليت هاي ناسالم ؛• مشكل تر كردن پذيرش فعاليت هاي ناسالم ؛• مشكل تر كردن پذيرش فعاليت هاي ناسالم ؛
• ايجاد محيط هاي فيزيكي و اجتماعي سالم. 
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براي هدايت برنامه هاي سالمت همگاني دو روش وجود دارد: حمايت از سالمتي و سازماندهي 
در  تا  مي شوند  تشويق  تصميم گيرندگان  آن  در  كه  است  فرآيندي  سالمتي  از  حمايت  جامعه. 
موضوعات مربوط به سالمتي فعاليت كنند. سازماندهي اجتماعي كه اغلب از آن به عنوان توسعه 
با  مشترك  موضوعات  در  فعاليت  براي  جوامع  آوردن  در  حركت  به  فرآيند  مي شود،  ياد  جامعه 
سالمتي مي باشد. تمامي تالش ها براي تسهيل فعاليت هاي جامعه مي بايست هماهنگ با فرآيند 

تقويت توانايي افراد و جوامع براي كنترل عواملي باشد كه بر سالمتي آنها تأثير مي گذارد. 
بعضي برنامه ها كه مي توانند كنترل سرطان را افزايش دهند شامل موارد زير هستند: 

ماليات بستن بر دخانيات در سطح مناسب و ماليات دخانيات حداقل به اندازه اي افزايش يابد • ماليات بستن بر دخانيات در سطح مناسب و ماليات دخانيات حداقل به اندازه اي افزايش يابد • ماليات بستن بر دخانيات در سطح مناسب و ماليات دخانيات حداقل به اندازه اي افزايش يابد 
كه مطابق با افزايش هزينه هاي زندگي باشد ؛

• بكارگيري قانون عدم استعمال دخانيات در محل كار و مدارس ؛
• اجباري كردن زدن برچسب هاي هشداردهنده بر روي محصوالت الكلي و دخانيات ؛

• اعمال قانون منع فروش الكل و دخانيات به افرادي كه زير سن قانوني هستند ؛
ماليات بستن بر الكل و منع استفاده الكل در محيط كار ؛• ماليات بستن بر الكل و منع استفاده الكل در محيط كار ؛• ماليات بستن بر الكل و منع استفاده الكل در محيط كار ؛

راه اندازي يك سيستم بر چسب گذاري بر روي غذاها كه مصرف كنندگان را قادر مي سازد تا • راه اندازي يك سيستم بر چسب گذاري بر روي غذاها كه مصرف كنندگان را قادر مي سازد تا • راه اندازي يك سيستم بر چسب گذاري بر روي غذاها كه مصرف كنندگان را قادر مي سازد تا 
محتوا و ارزش غذايي محصوالت غذايي را بدانند ؛

حصول اطمينان از اينكه وعده هاي غذايي سالم در مدارس به كودكاني كه به آنها نياز دارند • حصول اطمينان از اينكه وعده هاي غذايي سالم در مدارس به كودكاني كه به آنها نياز دارند • حصول اطمينان از اينكه وعده هاي غذايي سالم در مدارس به كودكاني كه به آنها نياز دارند 
داده مي شود ؛

• وضع قانون براي كاهش تماس كارگران با مواد سرطانزا در محيط كار ؛ 
حصول اطمينان از اينكه واكسيناسيون هپاتيت • حصول اطمينان از اينكه واكسيناسيون هپاتيت • حصول اطمينان از اينكه واكسيناسيون هپاتيت B در برنامه هاي تكاملي ايمنسازي كودكاني 
كه در كشورهايي كه آمار بااليي از هپاتيت دارند، منظور شده است و همچنين در برنامه هاي 

ايمنسازي گروه هاي با عوامل خطر باال مانند معتادان تزريقي و افراد فاحشه.

حمايت هاي محيطي
حمايت محيطي متشكل از برنامه ها، فعاليت ها و منابع محسوس و واضحي است كه مراقبت از 
سالمتي مردم را آسانتر مي كند. برخي مثال ها از حمايت محيطي كه مي توانند به كاهش وقوع 

سرطان كمك كنند عبارتند از: 
محيط هاي كار و مكان هاي عاري از دخانيات ؛• محيط هاي كار و مكان هاي عاري از دخانيات ؛• محيط هاي كار و مكان هاي عاري از دخانيات ؛

• وجود سايه بان هايي در زمين هاي بازي در مدارس مخصوصًا براي جمعيت هايي كه داراي 
پوست ظريف و حساس هستند ؛ 

تدوين برنامه هاي شهري و محيط هاي مسكوني در خصوص ترغيب مردم به ورزش ؛• تدوين برنامه هاي شهري و محيط هاي مسكوني در خصوص ترغيب مردم به ورزش ؛• تدوين برنامه هاي شهري و محيط هاي مسكوني در خصوص ترغيب مردم به ورزش ؛
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• فراهم آوردن سطح مناسب در آمد براي تهيه غذاهاي مغذي ؛
• در دسترس بودن غذاهاي سالم در مدارس و محيط هاي كار ؛

محيط هاي كاري عاري از سطح خطرناك مواد سرطانزاي مرتبط با شغل ؛• محيط هاي كاري عاري از سطح خطرناك مواد سرطانزاي مرتبط با شغل ؛• محيط هاي كاري عاري از سطح خطرناك مواد سرطانزاي مرتبط با شغل ؛
خاك، هوا و آب آشاميدني عاري از آلودگي.• خاك، هوا و آب آشاميدني عاري از آلودگي.• خاك، هوا و آب آشاميدني عاري از آلودگي.

بهداشت  ارتقاء  مكمل  راهكارهاي  محيطي،  حمايت  و  همگاني  بهداشت  برنامه  آموزش، 
به تحقق  براي  راهكار  اين 3  تقويت كند.  را  تأثير ديگري  راهكار مي تواند  مي باشند. هر 
رسيدن 3 هدف ارتقاء سالمتي ضروري مي باشند: افزايش سالمتي، پرهيز از عوامل خطر 

و كاهش عوامل خطر. 

افزايش سالمتي
ارتقاء سالمتي كل جمعيت را در بر مي گيرد. فعاليت هاي افزايش سالمتي عمًال براي افزايش 

افزايش سالمتي
ارتقاء سالمتي كل جمعيت را در بر مي گيرد. فعاليت هاي افزايش سالمتي عمًال براي افزايش 

افزايش سالمتي

سطح سالمت و زندگي و ارتقاء سالمتي براي عموم مردم، طراحي شده اند. اگر چه فعاليت هاي 
خطر  به  را  سالمتي  كه  عواملي  يا  و  كنند  جلوگيري  بيماري ها  از  مي توانند  سالمتي  افزايش 
مي اندازد كاهش دهند، اما هدف اصلي آنها بيشتر ارتقاء سالمتي است تا كاهش يا جلوگيري از 
بيماري ها. به عنوان مثال، يك مبارزه جمعي كه مردم را تشويق مي كند تا از نظر فيزيكي فعال تر 
باشند يك فعاليت افزايش سالمتي است و مي تواند به كاهش وقوع چندين نوع سرطان كمك 

كند و همچنين ديگر بيماري هاي غيرواگير.

پرهيز از عوامل خطرساز
پرهيز از عوامل خطر در مورد افرادي است كه هنوز مشكالت سالمتي ناشي از عوامل خاصي 
را پيدا نكرده اند. هدف فعاليت هاي پرهيز از عوامل خطر اين است كه افراد با عوامل خطر پايين 
مربوط به يك بيماري، در عوامل خطر پايين باقي بمانند. يك برنامه آموزش سالمتي مؤثر كه 
هدفش دور كردن جوانان از مصرف دخانيات  باشد مثالي از چگونگي كاربرد يك برنامة پرهيز از 
عوامل خطر براي جلوگيري از سرطان و ديگر بيماري هاي غيرواگير مي باشد. يك برنامه همگاني 
داده  پرورش  در محل سكونت  كه  و سبزيجات  ميوه ها  درباره  اطالع رساني  منظور  به  آموزشي 
شده اند در برابر خطرات مربوط به مصرف زياد فرآورده هاي گوشتي چرب مي تواند يك برنامه 

ديگر باشد. 

كاهش عوامل خطرساز
كاهش عوامل خطر در مورد افرادي به كار مي رود كه در معرض عوامل خطرسازي هستند كه 
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سالمتي را به مخاطره مي اندازند. هدف فعاليت هاي كاهش عوامل خطر اصالح شرايط محيطي، 
رفتارها و ويژگي هاي افرادي است كه مستعد مشكالت سالمتي خاصي مي باشند. مثال هايي از 
فعاليت هاي كاهش عوامل خطر كه هدفشان جلوگيري از سرطان است شامل برنامه هايي براي 
سيستم هاي بهداشتي اوليه مي باشد مثًال سيگاري هايي كه خواهان درمان وابستگي خود مي باشند 
را حمايت و تشويق  كند و براي كاهش مصرف زيان آور و خطرناك الكل مداخالتي را انجام  دهد. 
مثال هاي ديگر شامل برنامه هايي براي حذف تابش هاي خطرناك مواد سرطانزا در محيط كار 

مي باشد.
فعاليت هاي ارتقاء سالمتي مي بايست با يكديگر هم راستا باشند، بنابراين ممكن است الزم باشد 
كه يك متخصص ارتقاء سالمتي را به عنوان جزئي از تيمي برگزيد كه برنامه كنترل ملي سرطان 
عنوان  به  سرطان  كنترل  فعاليت  كه  است  الزم  زماني  مخصوصًا  كار  اين  مي  كند.  مديريت  را 
فعاليت ضدفرهنگ كنوني مورد توجه قرار گيرد. مثًال مشكلي كه براي بسياري از زنان روستايي 
وجود دارد ماهيت پيشگيرانه برنامه غربالگري سرطان گردن رحم است، مخصوصًا زنانيكه ديگر 
با خدمات بهداشت كودك و مادر به خاطر سنشان در ارتباط نيستند. با اين وجود، در هر جامعه اي 
مي بايست  برنامه ها  اين  و  دارند  قرار  رحم  گردن  باالتر سرطان  خطر  عوامل  در  مسن تر،  زنان 

مخصوصًا براي آنها جهت گيري شود. 

اولويت هاي اقدامات پيشگيرانه براي سطوح مختلف

بيماري هاي  براي  ارتقاء سالمتي  و  پيشگيرانه  برنامه هاي  اجراي  به  مي بايست  تمامي كشورها 
غيرواگير كه هماهنگ با موقعيت اپيدميولوژيك كنوني مي باشند، اولويت دهند. دست كم، اين 
برنامه ها مي بايست شامل جلوگيري از مصرف دخانيات، كنترل آن و كاهش مصرف الكل، ارتقاء 
يك رژيم غذايي سالم، ورزش و آموزش در زمينه فاكتورهاي توليد مثل و جنسي باشد. به عالوه 
تمامي كشورها مي بايست برنامه هايي را تنظيم كنند كه هدف آنها به حداقل رساندن  سرطان هاي 
برنامه ها  اين  باشد.  عوامل سرطانزاي محيطي شناخته شده  كنترل  و همچنين  با شغل  مرتبط 
مي بايست شامل وضع قوانين و مقررات، معيارهاي محيطي و آموزش در جامعه، مدرسه و در 

سطح فردي باشد. 
پرهيز از تماس غيرضروري با نور خورشيد مي بايست توصيه شود، مخصوصًا در جمعيت هاي با 
خطر باال، كشورهاي با منابع كم مي بايست بر مناطقي توجه داشته باشند كه نياز زيادي دارند 
آنها مي بايست اطمينان حاصل كنند كه روش هاي  بيشتر است.  آنها  نيز در  و احتمال موفقيت 
پيشگيرانه اولويت بندي شده توسط گروه هايي بكار رود كه مي توانند ديگران را تحت تأثير قرار 
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دهند و در برنامه ها پيشگام باشند. مانند برنامه ريزان و كاركنان بخش هاي بهداشتي و معلمان.
خاصي  استانداردهاي  بيولوژيكي،  عوامل  از  حاصل  سرطان هاي  باالي  شيوع  با  مناطقي  در 
مي بايست ايجاد شود، تا با عفونت هاي حاصل از مثًال Schistosomiasis (شيستوزومازيس) 
و هپاتيت B مقابله كند. در مناطقي كه سرطان كبد شيوع دارد، واكسيناسيون HBV مي بايست 

به همراه ديگر برنامه هاي واكسيناسيون اجرا شوند. 
و  مؤثر  مشاوره  براي  را  كلينيكي  خدمات  توسعه  مي بايست  منابع  متوسط  با سطح  كشورهايي 
كوتاه در زمينه ترك دخانيات و ديگر عوامل خطر فاكتورهاي سرطان و همچنين تقويت آموزش 
در زمينه فاكتورهاي توليد مثلي و جنسي را مورد نظر داشته باشند. اين فعاليت ها مي بايست در 
اوليه، مهم است مانند: مدارس و محيط هاي كار صورت  مكان هايي كه مراقبت هاي بهداشتي 
گيرند. كشورهايي با منابع متوسط همچنين مي بايست گسترش برنامه هاي جمعيتي مدل را براي 

جلوگيري از بيماري هاي غيرواگير مدنظر داشته باشند. 
كشورهاي با سطح باالي منابع مي بايست برنامه هاي جامع پيشگيرانه و ارتقاء سالمتي را به اجرا 
در آورند و اجراي اين برنامه ها در سطح ملي را با هماهنگي با ديگر منابع تحقق بخشند. مثًال 
البته اگر عوامل خطر  بررسي مداوم سطح تابش اشعه ماوراء بنفش خورشيد بايد صورت گيرد، 

سرطان پوست باال باشد. 
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كشف زود هنگام سرطان به معني آن است كه اگر بيماري پيش از پيدايش عالئم آن تشخيص 
داده شود، درمان بكار گرفته شده در مقايسه با زماني كه بيماري در مراحل پيشرفته قرار دارد، 
مؤثرتر خواهد بود. كشف زود هنگام سرطان زماني است كه بيماري هنوز در عضو منشاء آن بوده 

و به بافت هاي اطراف يا ارگانهاي دورتر تهاجم نكرده باشد. 
تصميم گيري براي اجراي كشف زود هنگام سرطان در مراكز بهداشتي درماني بايد براساس اسناد 
ويژگي هاي  اهميت عمومي،  بررسي  مانند  گيرد؛  رعايت مالحظاتي صورت  با  و  باشد  و شواهد 
مشخصات آزمايش كشف زود هنگام، كارآيي و تأثير هزينة اثربخشي كشف زود هنگام، نيازهاي 
پرسنلي و سطح توسعه خدمات مراكز بهداشتي در يك موقعيت معين. حتي اگر هزينة تست هاي 
غربالگري نسبتًا پايين باشد، كل فرآيند ممكن است در برگيرندة هزينه هاي اساسي باشد و ممكن 

است سبب شود كه منابع از ديگر فعاليت هاي بهداشتي باز بماند. 
كشف زود هنگام تنها جزئي از يك استراتژي گسترده و شامل تشخيص، درمان و پيگيري هاي 
بعدي است. اگر بخواهيم به كشف زود هنگام برسيم، اين فعاليت ها بايد در سطح مطلوبي با ديگر 
خدمات بهداشتي ادغام شوند. در زير ساخت هاي خدمات بهداشتي ممكن است براي بيماري هاي 

ديگر حاصل از كشف زود هنگام به بعضي سرمايه گذاري هاي اضافي نياز باشد.
دو جزء اصلي در برنامه هاي كشف زود هنگام درباره سرطان وجود دارد: يكي آموزش براي ارتقاء 
تشخيص زود هنگام و ديگري، غربالگري. آموزش موفق كه منجر به كشف زود هنگام سرطان 
شود، مي تواند موجب ارتقاء قابل مالحظه در بازده سالمتي مردمي شود كه مستعد سرطان هستند. 
غربالگري موفق نيست مگر اينكه براساس برنامه آموزش مؤثر و درمان مؤثر براي سرطان هاي 
(برحسب زمان  افراد  بر دوش  اين روش ها شامل هزينه هايي  باشد. هر دو  تشخيص داده شده 
صرف شده، فاصله پيموده شده، هزينه صرف شده براي تشخيص) و بخش هاي خدماتي بهداشتي 
(كاركنان و تجهيزات تشخيص، درمان و پيگيري) مي باشد و بعضي مواقع نيز ممكن است، باعث 
آسيب هاي ناخواسته شود. بسيار حائز اهميت است كه پيش از انجام برنامه هاي همگاني كشف 
زود هنگام، بر برتري مزاياي كشف زود هنگام در مقايسه با تأثيرات زيان آور و مشكالت آن تاكيد 
شود. خدمات بهداشت عمومي كشورها اغلب با منابع محدود در مقابل اولويت هاي بسيار متنوعي 
هستند. بنابراين بسيار ضروري است كه برنامه هاي پيشگيري و غربالگري در مورد سرطان هايي 

صورت گيرد كه شواهد كافي مبني بر مقرون به صرفه بودن و كارآيي آن وجود داشته باشد.
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كشف زود هنگام

را تشخيص  اوليه سرطان  نشانه هاي  و  تا عالئم  داده شود  آموزش  به مردم  است كه  ضروري 
دهند. مردم بايد بدانند كه هنگامي كه سرطان زود تشخيص داده شود، با احتمال بسيار بيشتري 
درمان پذير است و به درمان هاي مؤثر پاسخ مي دهد. آنها بايد به توده هاي به وجود آمده در بدن، 
زخم ها، دردها، سوء هاضمه، سرفه مداوم و خونريزي از مجاري بدن توجه داشته باشند و اگر هر 

كدام از آنها پيش آمد، سريعًا به پزشك مراجعه كنند. 
nasopharynx ،سرطان هاي عالج پذير در صورت كشف زود هنگام بدين قرارند: حفره دهانnasopharynx ،سرطان هاي عالج پذير در صورت كشف زود هنگام بدين قرارند: حفره دهانnasopharynx

(بيني و حلق)، معده، تخمدان، كولون، ركتوم، مالنوم پوست و ديگر سرطان هاي پوست، پستان، 
گردن رحم، مثانه و پروستات. 

در بسياري فرهنگ ها تالش هاي پايه اي نياز است تا با افسانه ها، خرافات و ترس هاي مربوط به 
سرطان مبارزه گردد. در غير اين صورت اكثر افرادي كه در خطر سرطان هستند، با احتمال كمتر 

به اقدام فوري و مؤثري دست مي زنند.
اغلب سرطان ها كه تقريبًا در كشورهاي پيشرفته قابل درمان هستند، در كشورهاي در حال رشد 
در مراحل پيشرفته تشخيص داده مي شوند. بنابراين منطقي است فرض كنيم كه افزايش آگاهي 
در ميان پزشكان، پيراپزشكان و عموم جامعه در كشورهاي در حال رشد به همراه درمان فوري 
و مؤثر مي تواند تأثير مهمي بر درمان قطعي اين بيماري داشته باشد. شواهدي وجود دارد مبني 
بر اين كه اقدام فوري همراه درمان مؤثر در كشورهاي پيشرفته در نيمه دوم قرن 20 منجر به 
تشخيص در مراحل اوليه و همچنين كاهش مرگ و مير سرطان گردن رحم شده است1. در كشور 

هند نيز اخيراً الگوي مشابهي در روستاهاي آن بكار گرفته شده است2.
آموزش تخصصي كاركنان بخش بهداشتي نيز ضروري است. چنين افرادي در خط مقدم ارتباط با 
بيماران احتمالي سرطاني و سيستم بهداشتي قرار دارند و الزم است از عالئم و نشانه هاي سرطان 
در مراحل اوليه آگاهي داشته باشند؛ اگرچه ممكن است آموزش هاي قبلي، آنها را با سرطان هاي 
پيشرفته و اغلب غيرقابل درماني آشنا كرده باشد. اين بدان معناست كه آنها بايد بطور سيستماتيك 
در كشف زود هنگام سرطان هاي خاصي آموزش ديده باشند؛ لذا در مقابل عاليم و نشانه هاي 
اوليه سرطان به آنها بايد وقت كافي داده شود تا چنين مسؤوليت هايي را انجام دهند. به عالوه 
الزم است كه دسترسي مردم به كاركنان آموزش ديده بخش بهداشتي را نظير كاركنان زن بخش 
بهداشتي براي زنان ارتقاء بخشيد. اگر اكثر سرطان هاي شايع نظير گـردن رحم، پـستان، دهـان 

1) Ponte nil, 1995
2) Jayant, 1998
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كاركنان   ،(Stage III و   IV (يـعني  شوند  داده  تـشخيص  پـيشرفته  مـراحل  در  پـوست  و 
آموزش ديده بايد معيارهاي تشخيص سريعتر و ارجاع را به درستي بدانند. 

كشف زود هنگام، ارجاع و درمان اين سرطان ها بيماران را از پيش آگهي بسيار بهتري برخوردار 
مي  كند. هر گونه تالش براي درمان بيماري در مراحل نهايي حتي در مواردي كه نتيجه نهايي را 
نتوان تغيير داد، در مورد افرادي كه بيماريشان بطور زودرس تشخيص داده شده، درمان ساده تر 
براي تشخيص  و كيفيت زندگي آنها بهتر خواهد بود. نمونه هاي مشكوك به سرطان بايد فوراً 
مناسب و درمان ارجاع داده شود و مؤسسات داراي كاركنان و تسهيالت الزم براي فراهم كردن 
تا  باشد  الزم  ويژه اي  استانداردهاي  و  معيارها  است  ممكن  باشد.  بيماران  دسترس  در  درمان 
اطمينان حاصل شود كه ناهنجاري هاي مشكوك افراد ارجاع داده شده و بررسي تشخيص داده 

شده است. 

غربالگري سرطان

غربالگري شناسايي احتمالي يك نقص يا بيماري تشخيص داده نشده از طريق آزمايش، بررسي ها 
و روش هاي ديگري است كه مي توان آنها را سريعًا بكار برد. 

حائز  بسيار  مي باشند،  سرطان  هنگام  زود  كشف  از  جزيي  كه  غربالگري  برنامه هاي  از  حمايت 
از تحميل تكنولوژي پيچيده جهان  بايد  برنامه هاي كشوري كنترل ملي سرطان  اهميت است. 
پيشرفته بر كشورهايي كه فاقد زير ساختارها و منابع در استفاده مناسب از تكنولوژي مي باشند و 
يا نمي توانند جمعيت را بطور كافي تحت پوشش قرار دهند، خودداري كنند. موفقيت غربالگري 
منوط به داشتن تعداد كافي پرسنل براي انجام آزمايش هاي غربالگري و همچنين در دسترس 
بودن تسهيالتي وابسته است كه براي تشخيص، درمان و پيگيري آنها استفاده مي شود. تعدادي 
از فاكتورهايي كه مي بايست هنگام اتخاذ هر تكنيك غربالگري مورد توجه قرار گيرند، به قرار 

زير است: 
حساسيت: كارآيي يك تست در تشخيص سرطان در افرادي كه اين بيماري را دارند ؛• حساسيت: كارآيي يك تست در تشخيص سرطان در افرادي كه اين بيماري را دارند ؛• حساسيت: كارآيي يك تست در تشخيص سرطان در افرادي كه اين بيماري را دارند ؛

آنها جواب منفي  بيماري نمي باشند و تست  به  افرادي كه مبتال  بودن: درصد  اختصاصي   •
 دهد ؛

• ارزش اخباري مثبت: درصد افرادي كه داراي تست مثبت هستند، داراي بيماري باشند ؛
• ارزش اخباري منفي: درصد افرادي كه نتيجه تست آنها منفي است، داراي بيماري نباشند 

• قابليت پذيرش: درصد افرادي كه تست براي آنها طراحي شده است، با انجام تست موافق 
باشند. 
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هدف تست غربالگري اين است كه مطمئن شد حتي المقدور تعداد مبتاليان بيشتري تشخيص 
داده شود (حساسيت باال) و تا آنجا كه امكان دارد تعداد كمي از افرادي كه بيماري ندارند تحت 
آزمايش هاي تشخيصي قرار گيرند (ويژگي باال). با فرض حساسيت و ويژگي باال، احتمال آن كه 
يك تست غربالگري مثبت نتيجة مثبتي دهد (ارزش پيشگويي مثبت) به شدت وابسته به شيوع 
بيماري در جمعيت دارد. اگر شيوع بيماري بسيار پايين باشد، حتي بهترين تست هاي غربالگري 

نيز به عنوان برنامه بهداشتي درماني عمومي مؤثر بر سالمت همگاني، مؤثر نخواهد بود.
سازمان دهي يك برنامه غربالگري حائز اهميت بسيار مي باشد1. شيوه تست به نوبه خود بايد بطور 
مؤثري طراحي و اجرا شود. همچنين الزم است پيگيري افراد با نتايج مثبت كافي باشد، بنابراين 

تشخيص را به سرعت مي توان تأييد كرد و درمان مناسبي را شروع نمود. 
برنامه هاي كشف زود هنگام سرطان در بين كشورها بطور قابل مالحظه اي متفاوتند. يك كشور 
دهد؛  انجام  رحم  گردن  و  پستان  سرطان  براي  را  غربالگري  برنامه هاي  است  ممكن  صنعتي 
آنها شيوع سرطان كمتر است و  برنامه ها در كشورهاي در حال توسعه كه در  اين  در حالي كه 
ساختارهاي مراقبت هاي بهداشتي ضعيفي وجود دارد، توصيه نمي شود. به عالوه تنها برنامه هاي 
خطر  در  جمعيت  از  زيادي  تعداد  بررسي  براي  وسيله اي  عنوان  به  شده  ساماندهي  غربالگري 
مي  تواند طور كامًال موفقيت آميز اجرا  شوند. بعيد به نظر مي رسد كه كشورهاي موافق تشخيص 
سرطان به عنوان بخشي از اقدامات معمول پزشكي، به سادگي مردم را تشويق كنند كه در فواصل 
زماني منظم آزمايش خاصي را انجام دهند و از كل امكانات غربالگري بهره مند شوند. موفقيت 

برنامه هاي غربالگري به تعدادي از اصول پايه بستگي دارد: 
• بيماري هدف بايد يك نوع رايج سرطان با شيوع باالي مرگ و مير يا (ناتواني) باشد ؛

• وجود درمان مؤثر كه قابليت كاهش مرگ و مير را داشته باشد ؛ 
شيوه هاي آزمايش بايد قابل پذيرش، سالم و نسبتًا ارزان باشند. • شيوه هاي آزمايش بايد قابل پذيرش، سالم و نسبتًا ارزان باشند. • شيوه هاي آزمايش بايد قابل پذيرش، سالم و نسبتًا ارزان باشند. 

در يك برنامه ملي كنترل سرطان برنامه هاي غربالگري الزم است به گونه اي سازماندهي شوند تا 
با اطمينان تعداد بسياري از گروه هدف مورد غربالگري قرار گيرند و همچنين افرادي كه در آنها 
ناهنجاري هايي مشاهده شده است، تشخيص و درمان مناسبي را دريافت كنند. در برنامه هاي ملّي 

كشوري كنترل سرطان بايد در مورد دستورالعمل هاي بكار گرفته شده موارد زير رعايت گردد: 
تناوب غربالگري و سنيني كه در آنها غربالگري صورت مي گيرد ؛• تناوب غربالگري و سنيني كه در آنها غربالگري صورت مي گيرد ؛• تناوب غربالگري و سنيني كه در آنها غربالگري صورت مي گيرد ؛

سيستم هاي كنترل كيفيت براي تست هاي غربالگري ؛• سيستم هاي كنترل كيفيت براي تست هاي غربالگري ؛• سيستم هاي كنترل كيفيت براي تست هاي غربالگري ؛
مكانيسم هاي تعريف شده براي ارجاع و درمان ناهنجاري ها ؛• مكانيسم هاي تعريف شده براي ارجاع و درمان ناهنجاري ها ؛• مكانيسم هاي تعريف شده براي ارجاع و درمان ناهنجاري ها ؛

• و همچنين وجود يك سيستم اطالعاتي كه بتواند:
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- براي غربالگري اوليه فراخوان ترتيب دهد ؛
- افرادي را براي تكرار غربالگري هاي بعدي فراخواند ؛
- به افراد با ناهنجاري هاي تشخيص داده شده بپردازد ؛

- برنامه را پايش و ارزيابي نمايد.

اقدامات غربالگري توصيه شده براي  انجام  به داليل چندي اغلب بيماران نمي توانند موفق به 
سرطان ها گردند. با وجود اين كه در بسياري موارد بيماران و كاركنان بهداشتي مفهوم كشف زود 
هنگام را مي دانند، ولي نمي توانند مطابق توصيه ها عمل كنند. اين عدم پيروي يكي از مشكالت 
عمومي بخش بهداشت است و بايد بطور جامعي به آن رسيدگي شود تا بازده بهبود پيدا كند و 

اتالف منابع نيز كاهش يابد. 
غربالگري كه صرفًا در مورد گروه پرخطر متمركز باشد، بندرت توجيه پذيراست؛ زيرا گروه هاي 
عوامل خطر تشخيص داده شده معموًال تنها نماينده بخش كوچكي از موارد با بيماري سرطان در 
كشور را تشكيل مي دهند. در برنامه ريزي براي پوشش طرح غربالگري به هر حال بايد گام هايي 
برداشته شود تا تمامي گروه هاي در معرض خطر جزء برنامه قرار گيرند. اين الزامات ممكن است 
به سختي اجرا شوند؛ مثًال در غربالگري سرطان گردن رحم، افراد در معرض خطر را اغلب به 

سختي مي توان ترغيب كرد تا در برنامه غربالگري شركت كنند. 
ملّي  برنامه  از  به عنوان جزئي  برنامه غربالگري  از شروع  معيارهاي اصلي كه مي بايست پيش 
كشوري كنترل سرطان مورد بررسي قرار گيرند، در جدول 1 - 5 بطور خالصه آورده شده است. 

جدول 1- 5: معيارهايي براي اجراي برنامه غربالگري
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غربالگري سرطان گردن رحم 
سرطان گردن رحم دومين سرطان شايع در بين زنان دنياست و در هر سال تقريبًا نيم ميليون مورد 

غربالگري سرطان گردن رحم 
سرطان گردن رحم دومين سرطان شايع در بين زنان دنياست و در هر سال تقريبًا نيم ميليون مورد 

غربالگري سرطان گردن رحم 

جديد تشخيص داده مي شود1. غربالگري با اسمير گردن رحم به عالوه درمان و پيگيري مناسب 
از آن شود2.  مير حاصل  و  ميزان مرگ  و  باعث كاهش چشمگيري در وقوع سرطان  مي تواند 
اسمير مي تواند ناهنجاري هاي سيتولوژيكي را كه نشان دهنده وجود ضايعه پيش سرطاني است در 
درجات مختلف ديسپالزي و نئوپالزي اينترا اپي تليال گردن رحمي يا ناهنجاري سيتولوژيكي با 
درجات باال يا پايين كه بستگي به طبقه بندي توسط آزمايشگاه دارد، و همچنين سرطان تهاجمي 

يا در مراحل اوليه را مشخص كند (شكل 1 - 5). 
درمان اين ضايعه ها در مراحل اوليه بسيار مؤثر است؛ اگر چه در اغلب موارد اگر درمان نشوند، به 
 (Nordic ،اسكانديناوي) سرطان تهاجمي تبديل خواهند شد. آزمايش كشورهاي شـمالي اروپا

بسيار آموزنده است2. 

باعث  بطور چشمگيري  در طي دهه 1960  فنالند  و  ايسلند  در  غربالگري  كاربرد سيستماتيك 
كاهش سرطان گردن رحم در آن كشورها گرديد. اين مورد را مي توان با نروژ مقايسه كرد كه در 
آن سرطان گردن رحم بطور آرام ولي ثابت در حال افزايش بود، زيرا غربالگري بطور سيستماتيك 
تا سال 1980 صورت نگرفت. همچنين در دانمارك نيز كاهش اندكي در وقوع سرطان رخ داد. 

در آنجا برنامه هاي غربالگري به تدريج بكار گرفته شدند. 

شكل 1- 5) غربالگري سرطان گردن رحم

Cervical intraepithelial neoplasia = CIN :توجه

1) Ferlay, 2000 
2) Miller, 1990 
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بنابراين مطالعات كمي نشان داده اند كه پس از يكبار نتيجه منفي اسمير سيتولوژيك براي سرطان 
گردن رحم، غربالگري هر 5 - 3 سال يكبار همان نتايجي را در زنان 64 - 35 سال ايجاد مي كند 
كه غربالگري هر سال يكبار به وجود آورده است  (جدول 2 - 5). حتي غربالگري هر ده سال يكبار 
باعث كاهش چشمگيري در وقوع سرطان تهاجمي گردن رحم مي شود. نيمه دوم جدول 2 - 5 
نشان مي دهد كه اگر هماهنگي و حساسيت آزمايش كمتر از حد مطلوب باشد، تأثير در جمعيت 
باعث شد كه سازمان جهاني بهداشت جلسه اي  اين وجود چنين شواهدي  با  بود.  كمتر خواهد 
در طول  را  زنان  تمام  بايد  منابع محدود  با  كه كشورهايي  برسد  نتيجه  اين  به  و  دهد  تشكيل 
عمرشان در سنين بين 40 - 35 سالگي براي يكبار غربالگري كنند. هنگامي كه منابع بيشتري 
در دسترس بود، تكرار غربالگري الزم است به هر 10 سال و سپس به هر 5 سال يكبار براي زنان 
55 - 35 ساله افزايش يابد1. تنها در صورت چنين اقدامي مي توان غربالگري را به نحو معقولي 
به سنين پايين تر (و بندرت به سنين زير 25 سال) توسعه و گسترش داد. موضوعات مربوط به اين 

برنامه به هر حال به توجه و رسيدگي نياز دارند2.  
در برنامه كشوري كنترل سرطان هر جا كه آزمايشگاه هايي براي بررسي اسميرها و تسهيالتي 
بايد يـكبار غـربالگري تـمام زنان    اوليه  نـاهنجاري ها در دسترس بـاشند، هدف  براي درمـان 
 40- 35 سال باشد. هنگامي كه 80% زنان 40 - 35 ساله يكبار غربالگري شدند، الزم است 
تناوب و تكرار غربالگري به 10 سال يكبار و آنگاه به 5 سال يكبار براي زنان 60 - 30 ساله 

برسد، البته تا آنجا كه منابع و امكانات اجازه دهد. 
جدول ب  و  الف  قسمت هاي  كه  همانطور  دهيم،  تشخيص  كه  است  اهميت  حائز  نكته  اين 

 2 - 5 نشان مي دهد، تالش براي افزايش كيفيت تست هاي آزمايشگاهي و پذيرش جمعيت هدف 
بسيار مهم مي باشد. بنابراين به چنين برنامه هايي كه به خوبي ساماندهي شده اند نياز است3:

برخوردار  بااليي  بسيار  بهداشتي همگاني  اهميت  از  داده شود  بايد تشخيص  شرايطي كه   •
باشد. 

• تاريخچه طبيعي شرايط بررسي و همچنين يك مرحله قابل تشخيص (پيش كلينيكي) و 
غيرمشكوك وجود داشته باشد. 

• براي تشخيص مراحل اوليه كه اقدامات درماني امكان پذير باشد، شيوه ايمن، قابل پذيرش 
و اصول اخالقي وجود داشته باشد.

براي موقعيتي كه در مراحل اوليه تشخيص داده شده، درمان ها يا معيارهاي پيشگيرانه مؤثر، • براي موقعيتي كه در مراحل اوليه تشخيص داده شده، درمان ها يا معيارهاي پيشگيرانه مؤثر، • براي موقعيتي كه در مراحل اوليه تشخيص داده شده، درمان ها يا معيارهاي پيشگيرانه مؤثر، 
ايمن، قابل پذيرش و اصول اخالقي وجود دارد.

1) Hakama, 1982
2) WHO, 1986b 
3) Miller, 2002 
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• امكان برنامه ريزي سياسي وجود داشته باشد.
اجراي غربالگري مربوطه و همچنين تشخيص و اقدامات درماني مطابق با منابع موجود و يا • اجراي غربالگري مربوطه و همچنين تشخيص و اقدامات درماني مطابق با منابع موجود و يا • اجراي غربالگري مربوطه و همچنين تشخيص و اقدامات درماني مطابق با منابع موجود و يا 

منابعي كه در طول دوره برنامه ريزي به دست مي آيند، امكان پذير باشد. 
سيستم  توسعه  استحكام  و  تقويت  باعث  درماني  و  تشخيصي  اقدامات  غربالگري،  اتخاذ   •

بهداشتي و توسعه كلي جامعه به صورتي مطابق با اصول اوليه سالمتي شود. 
• هزينه غربالگري و درمان در مقايسه با استفاده هاي ثانويه از منابع، منطقي و تضمين شده 

باشد.
افزايش تكرار غربالگري و يا گسترش غربالگري به سنين پايين تر، نقايص و كمبودها در كيفيت 

آزمايشگاهي و تطابق را جبران نمي كند1. 
در چندين كشور با منابع پايين، تسهيالت آزمايشگاهي اندكي كه سيتولوژي گردن رحمي را با 
كيفيت مطلوب انجام دهند، در دسترس مي باشند. اين موارد برنامه ريزي غربالگري سرطان گردن 
رحم را با استفاده از سيتولوژي گردن رحم غيرممكن مي كند. در چنين موقعيت هايي روش هاي 
ديگر ارزيابي با هزينه هاي اندك تحت بررسي هستند. به نظر مي رسد معاينه چشمي بررسي گردن 
رحم با استفاده از اسيد استيك در گردن رحم (VIA) براي كمك به تشخيص ضايعات پيش 
سرطاني يك روش اميدوار كننده باشد. اين روش به وسيله كاركنان كامًال آموزش ديده بخش 

بهداشتي كه از اسپكولوم استفاده مي كنند، انجام مي گيرد.
حساسيت  كه  مي دهد  نشان   VIA تست  انجام  بهداشت2،  جهاني  سازمان  گزارش  اساس  بر 
اين روش مشابه سيتولوژي گردن رحم در تعيين CIN مي باشد، اّما ويژگي آن پايين تر است. 
تحقيقات بيشتري مورد نياز است تا اختصاصي بودن اين روش ارتقاء يابد. به دست آوردن اطالعاتي 
در خصوص حساسيت آن از نظر طول زمان، كارآيي آن در كاهش وقوع و مرگ و مير حاصل 
بهداشت  برنامه هاي  تدوين  در  آن  ايمني  و  آن  بودن  به صرفه  مقرون  رحم،  گردن  از سرطان 
VIA همگاني براي هدايت سازمان دهي برنامه هاي غربالگري مبتني بر جمعيت براساس روش

در كشورهاي در حال رشد، مفيد خواهد بود. 
ارجاع و  با   VIA ارزان مانند با يك تست  آيا صرفه جويي در هزينه  هنوز مشخص نيست كه 
بررسي تعداد بيشتري از زناني كه غربالگري آنها با استفاده از اين روش مثبت بوده است، جبران 
شود. از آنجايي كه يك برنامه بر مبناي روش VIA سطح خاصي از درمان را شامل مي شود، 
كارآيي سطح ايمني و عواقب طوالني مدت چنين برنامه اي بايد بطور كامل مورد بررسي قرارگيرد. 
بنابراين اطالعات حاصل از مطالعات مداوم درباره اين موضوعات از اهميت بسياري برخوردار است 

1) Hakama, 1985 
2) Miller, 1992 
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تا چگونگي قابليت و كارآيي آن در برنامه هاي غربالگري سرطان گردن رحم بر اساس VIA در 
جمعيت هاي كشورهاي با درآمد پايين مورد ارزيابي قرار گيرد1. 

HPV DNA Testingعالقه فزاينده اي در استفاده از روش آزمايش HPV DNA Testingعالقه فزاينده اي در استفاده از روش آزمايش HPV DNA Testing براي غربالگري وجود 
باالي 35 سال،  زنان  براي  است. مخصوصًا  بررسي  اين تست تحت  بين المللي  ارزيابي  و  دارد 
دوباره  آينده  سال   5  -  10 براي  كه  نيست  نيازي  كه  است  اين  نشانگر  منفي،   HPV تست 
غربالگري شوند. به هر حال اين تست تا حدودي به منابع تكنيكي مفصل نياز دارد و هنوز براي 
كاربرد روتين در يك برنامه كشوري كنترل سرطان آماده نشده است. در تحقيقي توسط سازمان 
جهاني بهداشت نتايج ذيل به دست آمد: «در كشورهاي با درآمد متوسط كه داراي مهارت هاي 
به   HPV DNA تست هاي  باشند،  سيتولوژي  براساس  غربالگري  اقدامات  و  آزمايشگاهي 
عنوان يك تست غربالگري اصلي مي تواند راه حلي براي كاهش وقوع سرطان گردن رحم باشد. 
HPVتحقيقات مداوم بايد اطالعاتي درباره مزاياي هزينه برنامه هاي غربالگري كه HPVتحقيقات مداوم بايد اطالعاتي درباره مزاياي هزينه برنامه هاي غربالگري كه HPV را به عنوان 
تنها تست غربالگري بكار مي برند، اتخاذ نمايند. اثبات نهايي قابليت كاهش وقوع سرطان گردن 

رحم تنها با انجام دقيق تست هاي مداخله اي به دست مي آيد»2. 

Cumulative rate *

جدول 2-5: كاهش آمار تجمعي* سرطان مهاجم گردن رحم براي  زنان 64 - 35 سال با 
تناوب غربالگري متفاوت

1) WHO, 2001a 
2) WHO, 2001a 
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غربالگري سرطان پستان
سرطان پستان شايع ترين سرطان زنان جهان است و براي غربالگري آن چندين روش وجود دارد. 
اگر امكانات وجود داشته باشد، غربالگري با استفاده از ماموگرافي به تنهايي، با و يا بدون معاينه 
فيزيكي پستان ها انجام مي گيرد. به عالوه پيگيري هاي بعدي افراد با موارد مثبت يا مشكوك، 
مرگ و مير ناشي از سرطان پستان را تا 1/3 موارد در زنان 69 - 50 سال كاهش مي دهد1. بيشتر 
مزاياي آن با غربالگري هر 3 – 2 سال يكبار به دست مي آيد. شواهد محدودي براي كارآيي اين 

روش در زنان 49 – 40 ساله وجود دارد2 (شكل 2 - 5). 
در مطالعه Health Insurance Plan (HIP) ، كه از معاينه فيزيكي به وسيله متخصصين 
جراحي استفاده مي كرد، به سودمندي آن در زنان جوان تر، تنها پس از اينكه به دهه 50 سالگي 

رسيدند، اشاره مي كند3.
مطالعه اي در فنالند نشان داد كه معاينه فيزيكي توسط شخص در تمامي سنين مفيد مي باشد4. 

همچنين از يك مطالعه  كنترل ـ نمونه  نيز در كانادا همين نتيجه به دست آمد5. 

به هر حال مطالعات مشاهده اي نوع دوم ممكن است مزايا را بيش از حد جلوه دهد. آزمايش 
تصادفي معاينه پستان توسط افراد در چين پس از پيگيري طوالني مدت شواهدي را از كاهش 
در مرگ و مير حاصل از سرطان پستان نشان نداده است6. اين امر نشان مي دهد برنامه اي كه 
تنها معاينه فيزيكي پستان توسط شخص را ترغيب كند، نخواهد توانست مرگ و مير حاصل از 

شكل 2- 5) غربالگري سرطان پستان

1) IARC, In pres
2) IARC, In press 
3) Shapiro, 1997
4) Gastrin et al, 1994
5) Harvey, 1997
6) IARC, In pres
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سرطان را كاهش دهد. زنان بايد ترغيب شوند تا اگر هرگونه تغييري در معاينه مشاهده كردند كه 
نشان دهنده سرطان باشد، سريعًا به پزشك مراجعه كنند. 

متأسفانه، ماموگرافي يك تست گران است كه براي انجام و تفسير، به دقت و مهارت بسياري 
نياز دارد. بنابراين امروزه، اتخاذ اين شيوه براي بسياري از كشورها امكان پذير نمي باشد. اگر چه 
شواهد ناكافي وجود دارد مبني بر اين كه معاينه فيزيكي پستان به تنهايي به عنوان يك روش 
غربالگري، مرگ و مير حاصل از سرطان پستان را كاهش مي دهد1، اّما داليلي وجود دارد مبني 
بر اين كه معاينات مناسب باليني از پستان توسط كاركنان آموزش ديده بخش بهداشتي مي تواند 
نقش بسيار مهمي داشته باشد. مطالعات به دست آمده از HIP نشان مي دهد كه ماموگرافي تعداد 
اندكي از سرطان هاي پستان را تشخيص مي دهد؛ خصوصًا در زنان زير 50 سال2؛ با اين حال مرگ 
و مير حاصل از سرطان پستان كاهش يافت. به همين ترتيب، در غربالگري ملي سرطان پستان 
در كانادا اضافه شدن ماموگرافي نيز به معاينه فيزيكي پستان در زنان 59 - 50 ساله تأثيري در 

كاهش مرگ و مير حاصل از سرطان نداشت3.
با شواهد فعلي، برنامه كشوري كنترل سرطان نبايد غربالگري با معاينه پستان توسط شخص و 
معاينات فيزيكي پستان را توصيه كند. در عوض، اين برنامه بايد كشف زود هنگام سرطان پستان 
را ترغيب كند؛ با انجام معاينه فيزيكي پستان، خصوصًا در مورد زنان 69 - 40 ساله كه به داليل 
مختلف به مراكز مراقبت بهداشتي اوليه و يا بيمارستان ها مراجعه مي كنند و نگران سينه هاي خود 
هستند و همچنين با افزايش آگاهي عمومي. اگر ماموگرافي در دسترس باشد، اولويت در استفاده 
از آن براي تشخيص است؛ بويژه براي زناني كه با معاينه فيزيكي توسط خودشان ناهنجاري هايي 
را پيدا كرده اند. هميشه بايد به خاطر داشت كه حتي اگر نتيجه ماموگرافي منفي هم باشد ممكن 
است سرطان وجود داشته باشد. ماموگرافي را نبايد براي غربالگري بكار گرفت؛ مگر اين كه منابع 
گروه هدف به عمل آيد؛  كافي در دسترس باشند تا غربالگري مؤثر و مطمئني از حداقل%70

يعني زنان باالي 50 سال. 
در تعيين اولويت هاي نسبي براي برنامه هاي غربالگري مختلف مهم است كه خاطر نشان گردد 
غربالگري سرطان پستان در مقايسه با غربالگري سيتولوژيكي سرطان گردن رحم كمتر كارآمد 
و مؤثر مي باشد. به عنوان يك راهنماي كلي، غربالگري به ميزان يكساني تعداد مرگ و ميرهاي 
ناشي از دو بيماري را كاهش خواهد داد، اما بدون غربالگري، مرگ و مير ناشي از سرطان پستان، 

سه برابر سرطان گردن رحم در گروه هاي سني تحت بررسي است. 

1) IARC, Inpress
2)  Shapiro, 1997
3) Miller, 2000a
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برنامه ملي كنترل سرطان 

غربالگري سرطان كولوركتال
شواهدي كه نشان مي دهند سيگموئيدوسكوپي مي تواند براي غربالگري سرطان كولوركتال مؤثر 
از دو مطالعه كنترلي نمونه اي به دست آمده  باشد و اين كه منافع آن تا10 سال باقي مي ماند، 
است1. از آنجايي كه چنين مطالعاتي نمي تواند تأثير گزينش هدفمند را حذف كنند، ممكن است در 
مزاياي آن بزرگنمايي شده باشد. اكنون آزمايش هايي در دست انجام است تا سيگموئيدوسكوپي 

انعطاف پذير و كلونوسكوپي براي غربالگري را ارزيابي كند.
چندين مطالعه به ارزيابي تأثير تست خون مخفي در مدفوع2 پرداختند. يك مطالعه در مينوسوتا 
در اياالت متحده آمريكا تست FOBT را ساالنه بر روي يك گروه و دو ساالنه بر روي گروه 
FOBT مرگ  (نه دو ساالنه)  ابتدا نشان داد كه تست ساالنه  اين بررسي  انجام داد.  ديگري 
و مير حاصل از سرطان كولوركتال را پس از يك دوره 10 ساله كاهش مي دهد3. يك گزارش 
جديدتر با دوره پيگيري 18 ساله نشان داد كه كاهش مرگ و مير در غربالگري دو ساالنه در 
سطح پايين تري است4. بررسي هاي ديگر در اروپا نيز كاهش مرگ و مير حاصل از غربالگري دو 

ساالنه را نشان دادند5. 

واضح است كه يك مشكل اصلي در غربالگري با استفاده از FOBT فقدان ويژگي آن مي باشد؛ 
خصوصًا اگر تست هيدراته شده باشد كه بطور چشمگيري هزينه هاي برنامه را افزايش مي دهد. 
به عالوه به نظر مي رسد كه در تشخيص با آدنوم ها فقدان حساسيت وجود دارد. با يك جمع بندي، 
بررسي هاي FOBT نشان مي دهند كه پس از يك دوره 10 ساله مي تواند كاهشي تا 20% در 
مرگ و مير حاصل از سرطان كولوركتال در غربالگري دو ساالنه را حاصل كند و در غربالگري 
ساالنه نيز كاهش بيشتري در مرگ و مير رخ دهد. به هر حال منافعي كه مي تواند در جمعيت 
كلي به دست آيد، كمتر خواهد بود كه متناسب با هزينه هاي برنامه غربالگري نيست؛ مگر اين كه 

تطابق و هماهنگي بااليي وجود داشته باشد. 

1) Selby et al, 1992, Newcomb et al, 1992
2) FOBT
3) Mendel, 1993
4) Mendel, 1999
5) Hard castle, 1996 & Kronborg, 1996
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غربالگري سرطان پروستات
غربالگري سرطان پروستات با استفاده از معاينه ركتال1 اغلب توصيه شده اّما DRE يك تست 
غربالگري حساس براي كشف زود هنگام نيست. ديگر تست هاي غربالگري شامل آنتي ژن ويژه 
در  گسترده اي  بطور   PSA غربالگري  مي باشد.  ركتال  ترانس  اولتراسوند  و   (PSA) پروستات 
آمريكا كه با افزايش وقوع اين بيماري مواجه بود، بكار گرفته شد و باعث كاهش آن گرديد. هنوز 
نمي دانيم كه چنين غربالگري هايي باعث كاهش مرگ و مير حاصل از اين بيماري مي شوند يا 

خير.
خاطر  به  كه  دارد  وجود  بسياري  موانع  پروستات  سرطان  مؤثر  غربالگري  برنامه  يك  مسير  در 
افزايش شيوع كارسينوماي نهفته پروستات با افزايش سن و همچنين مرگ و مير و شيوع كمتر 
بيماري پس از برداشتن پروستات كه معموًال براي درمان سرطان پروستات بكار مي رود، مي باشد. 
بررسي هاي  انجام  با  همگاني  بهداشتي  برنامه هاي  به  توصيه  گونه  هر  از  پيش  كه  است  الزم 
تصادفي كه بخوبي برنامه ريزي شده اند، كارآيي برنامه هاي غربالگري سرطان پروستات مشخص 

گردد2. چنين بررسي هايي در حال اجرا مي باشند. 

غربالگري سرطان حفره دهان
كشف زود هنگام سرطان دهان كه بطور مجزا ساماندهي شده باشد، با استفاده از بررسي چشمي 
دهان در كشورهايي كه شيوع اين سرطان باالست مانند بنگالدش، پاكستان، هند و سريالنكا 
تحت بررسي مي باشد3. حفره دهان بسادگي براي معاينات معمولي در دسترس است و پرسنل 
غيرپزشكي نيز مي توانند ضايعاتي را كه پيش باليني كارسينوما باشند، تشخيص دهند4. به عالوه 
دخانيات  اگر مصرف  كنند.  پسرفت  است  پيش سرطاني ممكن  دارد كه ضايعات  داليلي وجود 
متوقف شود (شكل 5 ـ 3)، درمان جراحي سرطان حفره دهان در مراحل اوليه بسيار مؤثر است. 
تجربيات به دست آمده در جنوب شرقي آفريقا در شرايط زمينه اي نشان داد كه كاركنان بهداشتي 
مي توانند تعداد بسياري از مردم را معاينه كنند و ضايعات پيش سرطاني و سرطان هاي منطقه 
دهان را با دقت قابل قبولي طبقه بندي و تشخيص دهند. در چندين برنامه اشخاص را به كشف 
زود هنگام سرطان دهان با معاينه و توسط آينه ترغيب كرده اند5. به هر حال تاكنون ثابت نشده 
كه تشخيص ضايعات پيش سرطان و يا سرطان هاي مراحل اوليه مي توانند مرگ و مير حاصل از 

اين بيماري را كاهش دهند. 
1) Digital Rectal Examination (DRE)
2) International prostate screening trial Evalvation Group, 1999 
3) Sankaranrayanan, 2000 
4) WHO, 1984
5) Mathew, 1995
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برنامه ملي كنترل سرطان 

غربالگري سرطان هاي نقاط ديگر بدن
خاص  راديوگرافي  تكنيك  يك  ژاپن،  مانند  باالست  بسيار  معده  سرطان  شيوع  كه  جاهايي  در 
مورد  ژاپن  در  تنها  تاكنون  و  است  گران  تكنيك  اين  البته  باشد1.  مفيد  غربالگري  در  مي تواند 

استفاده قرا گرفته است. 
غربالگري سرطان ريه با X-ray و بررسي هاي سيتولوژيكي صورت گرفته است، اّما بررسي ها 
نتوانسته اند تأثير آن را نشان دهند2. اكنون اين امكان مورد توجه قرار گرفته است كه CT اسكن 
هليكال مي تواند سرطان هاي ريه را در مراحل اوليه تشخيص دهد3. به هر حال طيف سرطان هاي 
تشخيص داده شده غيرمعمولي است چون اكثر آنها آدنوكارسينوما مي باشد. بررسي هاي تصادفي 

پيش از اين كه چنين تكنيكي مورد پذيرش و استفاده قرار گيرد، مورد نيازند.
از آنجايي كه بين مالنوما و وجود خال هاي پوستي متعدد رابطه وجود دارد، بررسي سيستماتيك 
پوست توسط خود شخص مي تواند در تشخيص اين نوع سرطان پوست مفيد باشد. بيوپسي از 
خال هايي كه تحت تغييرات بدخيم قرار دارند، مي تواند از مرگ و مير حاصل از بيماري جلوگيري 

كند، اّما كارآيي آن هنوز به اثبات نرسيده است4. 
در محل هايي كه وقوع سرطان مثانه باالست نظير نواحيي كه  Schistosomiasis (عفونت 
باانگل شيستوزوما) شايع باشد و يا ميان مردمي كه از نظر شغلي با مواد سرطانزا در تماس بوده اند، 
غربالگري يا سيتولوژي مثانه مي تواند مورد حمايت باشد. ارزش اين تكنيك محدود است، زيرا 
ممكن است ضايعات مثانه قسمت زيادي از اليه مثانه را درگير كرده و درمان آن مشكل باشد5. 

شكل (3 - 5) كشف زود هنگام سرطان دهان

1) Miller, 1990 
2) Prorok, 1984 
3) Henschke, 1999 
4) Miller, 1990 
5) Prorok, 1984 
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در جمعيت هاي چيني با شيوع باالي سرطان Nasopharynx (نازوفارنكس، بيني و حلق)، 
سرطان هاي مراحل اوليه را مي توان با غربالگري براي سطوح باالي آنتي بادي هاي خاصي در 
ويروسEBV تشخيص داد1. هنوز مشخص نيست كه اين روش چقدر مي تواند در كاهش مرگ 

و مير ناشي از بيماري مفيد باشد. 

سياست هاي توصيه شده كشف زود هنگام سرطان براي سطوح مختلف 
منابع

كشف زود هنگام (جمعيت هاي با عالئم باليني)
يك قسمت برنامه ملي كنترل سرطان اين است كه تمامي كشورها بايد مردم را آگاه كنند كه 
وقتي با عالئم اوليه هشداردهنده سرطان ها در مراحل اوليه مواجه شدند، چه كنند. كاركنان بخش 
بهداشت الزم است آموزش ببينند تا موارد سرطان زود هنگام را تشخيص دهند و افراد را سريعًا 
به مكان هايي ارجاع دهند كه بيماري آنها شناسايي و درمان شود. سرطان هايي كه در مراحل اوليه 
درمان مي شوند عبارتند از: حفره دهان، حنجره، كولوركتوم، پوست، پستان، گردن رحم، مثانه و 

پروستات (جدول 5 - 3). 
در مكان هايي كه منابع اندك است، از روش هاي كم هزينه مؤثري بايد در فاز اول استفاده كرد 
تا كشف زود هنگام يك يا دو تومور قابل تشخيص بهتر گردد. اين روش الزم است كه ابتدا در 

منطقه آزمايشي اجرا شود كه در آنجا دسترسي خوبي به درمان و تشخيص بيماري وجود دارد. 
كشورهايي با منابع متوسط هم بايد از روش هاي مؤثر و كم هزينه استفاده كنند تا كشف زود 

هنگام تمامي تومورهاي قابل تشخيص ارتقاء يابد. 
اما كشورهاي با منابع باال مي توانند از استراتژي هاي مناسب ملي براي كشف زود هنگام تمامي 

تومورهاي شايع و قابل تشخيص استفاده كنند. 
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1) IARC, 1997 



برنامه ملي كنترل سرطان 

غربالگري (جمعيت هاي بدون عالئم باليني)
در جايي كه سطح و نوع سرطان مورد توجه باشد و منابع الزم در دسترس هستند، غربالگري براي 
سرطان هاي پستان و گردن رحم توصيه مي شود. اين كار عمدتًا در كشورهاي با منابع متوسط و 

باال امكان پذير است. 
غربالگري براي ديگر سرطان ها بايد به صورت آزمايشي مورد توجه قرار گيرد كه در حال حاضر 
توصيه نمي شود كه تمامي كشورها آن را انجام دهند. برنامه هاي غربالگري الزم است فاكتورهايي 
كه تعيين كننده كارايي و تأثير برنامه را مورد توجه قرار دهند. در كشورهاي با منابع پايين اگر قبًال 
غربالگري سيتولوژي گردن رحم صورت گرفته، توصيه اين است كه غربالگري سيتولوژي كارآمد 
و مؤثر بيشتر زنان 40 - 35 ساله را يكبار در طول عمرشان تحت پوشش قرار دهد و يا اگر منابع 

بيشتر در دسترس باشد، زنان بين 60 - 30 سال هر 10 سال يكبار تحت پوشش قرار گيرند. 
كشورهاي با درآمد پايين كه تسهيالت غربالگري ندارند، بايد از اجراي غربالگري سيتولوژيكي 

جدول (3 - 5) برنامه هاي پيشنهادي براي كشف زود هنگام سرطان هاي 
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سرباز زنند. آنها الزم است صبر كنند تا اين كه روش هاي غربالگري كم هزينه و مقرون به صرفه 
(VIA) را بتوانند اجرا كنند. 

كشورهاي با منابع متوسط بايد هدفشان اين باشد كه در غربالگري سيتولوژي سرطان گردن رحم، 
زنان 60 - 30 ساله را هر 5 سال يكبار تحت پوشش قرار دهند. در كشورهاي با منابع باال اگر 
سرطان هاي پستان و گردن رحم شايع هستند، بايد به تقويت و ارتقاء عملكرد ملي سرطان گردن 

رحم و پستان بپردازند. 





فصل 6: تشخيص و درمان سرطان

تشخيص سرطان

اولين گام در كنترل سرطان، تشخيص صحيح است و آن هم مستلزم تركيبي از ارزيابي باليني 
آندوسكوپي، هيستولوژي، تصويربرداري، سيتولوژي و مطالعات  بررسي هاي تشخيصي شامل  و 
را  اغلب سرطان ها  در  درمان  احتمال  اوليه  مراحل  در  آزمايشگاهي مي باشد. تشخيص سرطان 

افزايش مي دهد و از مرگ و مير حاصل از بيماري و درمان مي كاهد. 
براي تهية تجهيزات مناسب و كافي در بررسي هاي هيستوپاتولوژي و سيتولوژيكي، تالش هاي 
با  بررسي  باشند.  تجهيزات  با  هماهنگ  مي بايد  متناسب  باليني  اطالعات  است.  الزم  بسياري 
ميكروسكوپ نوري از اساليدهاي تهيه شده از بافت هاي فيكس شده با فرمالين و با رنگ آميزي 
(H & E) براي مطالعات هيستوپاتولوژيكي مفيد به نظر مي رسند. متد  ائوزين  هماتوكسين و 
مديريتي  هيستولوژيكي  تأييد  به  نياز  براي  دارد.  كاربرد  هماتولوژي  تحقيقات  در   Giemsa

ريشه اي و صحيح مورد نياز است.  
برونكوسكوپي،  توسط  مثًال  منطقة سرطاني  با مشاهدة مستقيم  است  تشخيص سرطان ممكن 
بدخيمي  تأييد  براي  چه  اگر  گيرد.  صورت  كولپوسكوپي  يا  مدياستينوسكوپي  ازوفاگوسكوپي، 
الزم است بيوپسي صورت گيرد. بيوپسي از بافت را مي توان با استفاده از سوزن ظريف (سوزن 
آوردن  (در  بيوپسي كلي  با  يا  و  بيوپسي  FNAB)، سوزن درشت  بيوپسي  آسپيراسيون ظريف 
كامل بافت = Excisional) يا جزئي (برش بافت = Incisional) انجام داد. هنگامي كه 
گسترش  تا  گيرد  بيمار صورت  از  بيشتري  ارزيابي هاي  كه  است  شد، ضروري  تأييد  تشخيص 

سرطان مشخص شود. هدف از مرحله بندي سرطان بدين قرار است: 
- كمك به انتخاب درمان ؛

- پيش آگهي ؛
- تسهيل تبادل اطالعات ؛

- تعيين زمان توقف درمان ؛
- استانداردسازي طرح هايي درماني تحقيقاتي.
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درمان سرطان

درمان يكي از اجزاي برنامة ملي كنترل سرطان است. با وجودي كه اصل درمان در سراسر دنيا 
يكسان است، اما تاكيد بر درمان به الگوهاي بيماري بستگي دارد. مراحل اوليه و نهايي بيماري 
از جمله شرايطي هستند كه در انتخاب درمان مؤثرند. اين الگوها به موفقيت كشف زود هنگام و 
برنامه هاي غربالگري براي سرطان هايي كه كشف زود هنگام آنها امكان پذير، مؤثر و عملي باشد 
به دست مي آيد. روش هاي درماني خاص رايج در هر كشور به تعداد افراد، منابع مالي و فيزيكي و 

همچنين ادارة سياسي براي ايجاد تغييرات بستگي دارد. 
تصميم گيري در مورد درمان مناسب و خصوصًا اين كه چه نوع بيماراني به بخش هاي درماني 
و انكولوژي ارجاع يابند، بايد توسط كميته درمان اتخاذ شود كه در ساختار كنترلي برنامه ملي 

سرطان طراحي شده باشد. اهداف اوليه و اصلي درمان سرطان عبارتند از: 
- درمان قطعي ؛

- تداوم زندگي مفيد ؛
- ارتقاء كيفيت زندگي.

معالجه در قالب كسب اميد به زندگي تعريف مي شود و داراي سه جزء مهم است: 
- بهبود در تمامي جنبه هاي بيماري (عالج كامل) ؛

- رسيدن به مرحله اي كه خطر عود بيماري از بين رفته و يا به حداقل برسد ؛
- احياي سالمت (فيزيكي، تكاملي و رواني ـ اجتماعي).

در مراقبت از سالمت ارزش هاي مهم عبارتند از: استقالل، بزرگ منشي، جلوگيري از مشكالت 
برابري در خدمت دهي. بررسي محدوديت هاي درمان سرطان  بيماري، عدالت، كنترل هزينه و 
نيز به منظور پرهيز از ايجاد هزينة اضافي در بخش هاي بزرگ درمان است كه صرفًا به بخشي 
با كارايي  از منابع در مواردي است كه  استفاده  به منظور  از جمعيت خدمت رساني مي كنند كه 
بيشتري مورد استفاده قرار گيرد. البته هر چند درمان و معالجة بسياري از سرطان هاي شايع نظير 
ريه و معده عمًال امكان پذير نيست، اما درمان هاي قطعي و تسكيني بي تأثير نيستند. انتخا ب هاي 
درماني، بطور فزايندهاي شامل مؤلفه هاي تسكيني و درمان هاي قطعي هماهنگ شده خواهند 

بود كه از نظر روحي، اجتماعي، اقتصادي و بيولوژيكي ارزيابي مي شوند1.

1) به بخش 7 نگاه كنيد.
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اهداف و محدوديت هاي درمان سرطان
و  هورموني)  (درمان هاي  درماني  شيمي  راديوتراپي،  جراحي،  شامل  درمان  اصلي  روش هاي 
حمايت هاي رواني ـ اجتماعي مي باشند. اگر چه هر كدام از آنها نقش مشخصي دارند و مي توانند 
برخي انواع سرطان ها را معالجه كنند، اما بهتر است از چندين روش درماني با توجه به شرايط 
بيمار استفاده كرد. روش هاي تركيبي منجر به عالج بيشتر و عملكرد بهتر عضو مي شود. مثًال 
سرطان هاي پستان، ساركوماي استخوان و تومورهاي اطفال امروزه با روش هاي تركيبي درمان 

مي شوند كه با داشتن تأثير بيشتر، كمتر به جراحي برداشت كامل عضو منتهي مي گردد. 
در مقايسه با حالتي كه يك روش مورد استفاده قرار مي گيرد، جراحي و راديوتراپي براي سرطان 
موضعي مفيدند و مي توانند در مراحل اولية معالجه تأثيرگذار باشند؛ خصوصًا هنگامي كه كشف، 
زود هنگام باشد. حتي در بيماران با تومورهاي موضعي، جراحي و راديوتراپي شايد باعث بهبود 
كيفيت زندگي و افزايش طول عمر شوند. البته استفاده از آنها در چنين بيماراني بايد با ارزيابي و 
بررسي مزايا و معايب صورت گيرد. اما در هر حال بايد دانست كه جراحي و راديوتراپي در درمان 

سرطان هاي منتشر شده نقش محدودي دارند.
تأثير درمان سرطان تا حد زيادي با محل سرطان و تعدادي از فاكتورهاي اجتماعي بستگي دارد. 
حتي در يك كشور امكان دارد با توجه به بررسي هاي اجتماعي و اقتصادي موجود تفاوت هايي 
اساسي در يافتن بهترين درمان ممكن وجود داشته باشد. در برخي شرايط ممكن است آزمايش هاي 
باليني انجام گيرد تا كارآيي درمان در يك موقعيت خاص تعيين گردد. چنين آزمون هايي تنها بايد 
در جايي صورت گيرند كه براي كنترل داده ها تسهيالت خوبي وجود داشته باشد و منابع كافي هم 

براي تحقيقات باليني در دسترس باشد. 
به استثناي جراحي در بيماري هاي سرطاني بسيار محدود شده يا ضايعات پيش سرطاني (مانند 
ضايعات دهانة رحم)، ارائه خدمات انكولوژي وابسته به ساختارهاي بيمارستاني مي باشند مخصوصًا 
و  هسته اي)  پزشكي  جمله  (از  سرطان  مرحله بندي  و  تشخيص  براي  تصويربرداري  مطالعات 

همچنين هيستولوژي و پاتولوژي تشريحي. 

نقش جراحي
جراحي نقش مهمي را در تشخيص، مرحله بندي و درمان تومورهاي موضعي ايفا مي كند. حتي در 
تومورهايي كه حساسيت زيادي به راديوتراپي و شيمي درماني نشان دهند، با جراحي مي توان به 
برداشتن توده هاي تومورال، تسكين درد و درمان برخي عوارض كمك كرد؛ نظير شكستگي هاي 

پاتولوژيك يا فشردگي نخاع. 
جراحي موفق به ملزومات ديگري از جمله آنستزيولوژي، درمان آنتي بيوتيكي، انتقال خون، خدمات 
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پاتولوژيكي و پرستاري در شرايط حياتي، مقرون به صرفه بودن جراحي و مرحلة بيماري بستگي 
دارد. همچنين در برخي بيماران، توجه به راه هاي درماني ديگر را نيز نبايد ناديده گرفت. 

در برنامه هاي كشف زود هنگام، امكانات بايد براي تشخيص اوليه و ساده و درمان جراحي در 
بيمارستان هاي منطقه  اي يا محلي، در دسترس باشند. مرحله بندي صحيح به منظور محدود كردن 
جراحي هاي بي مورد در بيماران الزم است. در جايي كه درمان امكان پذير نباشد، بايد تجهيزات 
تصويربرداري تشخيصي مطمئن تأمين كرد. تيم خدمات بايد بدانند كه بيماران با بدخيمي هاي 

قابل درمان را به كجا و پيش چه كسي بفرستند. 
اولين گام براي اقدامات مناسب جراحي و درمان سرطان، تشخيص صحيح است. تكنيك هاي 
و   Incisional بيوپسي  سوزني،  بيوپسي  آسپيراسيون،  بيوپسي  نظير  مختلف  بيوپسي 
بررسي هاي  گيرند.  بكار  را  آنها  آزموده  كار  جراحان  و  شوند  داده  آموزش  بايد   Excisional
انكوپاتولوژي  در  قوي  پس زمينة  با  ماهر  متخصصان  مستلزم  هيستوپاتولوژيكي  و  سيتولوژيكي 

است. 
غالبًا براي برنامه كشف زود هنگام به عمل جراحي شامل برداشتن حاشيه هاي مناسبي از بافت 
مانند   (Solid) توپر  تومورهاي  اولية  مراحل  در  معالجه  بجز  است. جراحي مي تواند  نياز  نرمال 
تا مرحلة سوم،  اوليه، در سرطان پستان  T1، پروستات مراحل  يا تومورهاي كولن   Duke A
مالنوم هاي  نظير  پوست  اوليه  تومورهاي  و  دهان  حفرة  سرطان هاي  رحم،  گردن  كارسينوماي 
مهارت هاي  بنابراين  باشد.  نداشته  نياز  بااليي  تكنولوژيكي  شيوه هاي  به  و  گذارد  تأثير  بدخيم 
جراحي و تجهيزات و تسهيالت الزم در جراحي بايد در سطح منطقه در دسترس باشند. البته برخي 
از سرطان ها مانند مري، ريه، كبد و معده ممكن است به تنهايي با جراحي درمان شوند، اّما در اين 

حال تعداد بيماران مرحله اوليه اندك است و درمان آنها به مهارت ها و منابع بسياري نياز دارد. 
راديوتراپي شامل فراهم كردن كنترل  يا  از جراحي  باقيمانده پس  بيماري  براي  اهداف جراحي 
موضعي سرطان و شانس بهتر درمان است. مزاياي اصلي چنين جراحي هايي در دسترس بودن 

درمان كمكي مي باشد. 
جراحي براي برداشتن توده1 در برخي تومورهاي تو پر خاص مانند سرطان هاي تخمدان بسيار 
آنها  براي  ديگري  مؤثر  درمان هاي  كه  بيماراني  در  نادر،  تسكيني  موارد  استثناء  به  است.  مهم 
امكان پذير است، جراحي در اين بيماران سهمي ندارد. جراحي براي بيماران متاستاتيك مثًال با 

متاستاز ريه، كبد يا مغز ندرتَاَ انجام مي گيرد. 
را  را برطرف كند، قطع خونريزي  انسدادهاي روده  آنكولوژي جراحي مي تواند  اورژانس هاي  در 
ارتقاء بخشد، سوراخ ها را ببندد، تراكم و فشردگي را تسكين دهد و مايع پلوريا آسيت را خارج كند. 

1) Cytoreduction
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هر دسته از اورژانس ها منحصر به فرد است و درمان آن بايد شخصي باشد. تكنيك هاي جراحي 
براي بازسازي و ترميم مي توانند ظاهر و كاركرد عضو را بهبود دهند، بنابراين به ارتقاء كيفيت 
زندگي كمك مي كنند و حتي گاهي دوباره شخص را به سر كارش باز گردانند. روش هاي تسكيني 
جراحي مغز و اعصاب، كاهش درد و تسكين ناهنجاري هاي عملكرد را درپي دارد و موجب بهبود 

زندگي برخي بيماران مي شود. 

نقش راديوتراپي
راديوتراپي مي تواند  درماني سرطان موضعي هستند.  و جراحي مهم ترين روش هاي  راديوتراپي 
باعث درمان سرطان هاي سر و گردن، سرطان گردن رحم، پروستات و بيماري هوچكين در مرحلة 

اوليه و همچنين تعدادي از تومورهاي مغزي در جوانان شود. 
راديوتراپي اغلب پيش از جراحي و گاهي پس از جراحي هايي كه بعد از برداشت توده هنوز مقداري 
از آن باقي مانده است و يا بعد از جراحي بدون حاشيه واضح در Excision صورت مي گيرد. 
اين جراحي براي حفظ عملكرد عضو انجام مي شود. راديوتراپي هم جراحي يا بازده آن را آسانتر 
مي كند و هم باعث كاهش عود موضعي حاصل از كارسينوم مقعد و ركتوم، تومورهاي مغزي و 
جراحي حفظ پستان در سرطان پستان مي شود. يعني پستان را حفظ كرده و نيازي به برداشتن 

آن نيست. 
راديوتراپي تسكيني در موقعيت هاي خطرناك و تهديدكننده مانند خروج خون از تومور و يا سندرم 
از  حاصل  ثانويه  دردهاي  موارد  در  همچنين  راديوتراپي  است.  ارزشمند  بسيار  فوقاني  وناكاواي 
متاستاز استخوان، تومورهايي كه موجب خونريزي شوند و يا سندرم هاي فشردگي نظير فشردگي 

نخاع يا بيماري متاستاتيك سربرال در تسكين درد بسيار مؤثر است. 
بر است و مستلزم داشتن تجهيزات فني مدرن و  راديوتراپي يك تكنولوژي تخصصي سرمايه  
تكنسين هاي ماهر است كه تنها در مراكز ثالثيه (سطح سوم خدمات درماني) يافت مي شوند. با اين 
وجود اگر تجهيزات به صورت بهينه بكار گرفته شوند، هزينة هر بيمار درمان شده كم است، زيرا 
بيشتر هزينه ها همان سرمايه هاي اوليه راه اندازي تجهيزات هستند و مخارج استفاده از آنها نسبتًا 
پايين هستند. اگر راديودتراپي توصيه شده است، بيمار را مي توان با دو گروه وسيع از تجهيزات 

درمان كرد: 
تله تراپي (درمان از راه دور) • تله تراپي (درمان از راه دور) • تله تراپي (درمان از راه دور) 

• براكي تراپي (درمان با چشمه هاي راديواكتيو كه موقتًا در حفرات بدن يا بافت ها قرار داده 
شده اند). 
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در هر دو روش تضمين كيفيت ضروري است و به تصويربرداري و خدمات فيزيكي پزشكي نياز 
است. تله تراپي را مي توان با ماشين هاي كبالت يا شتاب دهنده ها انجام داد. هر دو اين ماشين ها 

هدف يكساني دارند و نتايج باليني نيز در آنها مشابه خواهد بود. 
از  مراقبت  و  است  پيشگويي  قابل  آنها  در  دوز  ميزان  نيرومندترند.  و  ارزانتر  كبالت  ماشين هاي 
ماشين ها ساده مي باشد. منبع بايد هر 6 - 5 سال يكبار تعويض شود تا حتي المقدور زمان درمان 
كوتاه شود. يك واحد دوز و يا تعداد اندكي از واحدهاي دوز، غالبًا تأثير تسكيني قابل توجهي دارند. 
شتاب دهنده ها گرانترند و به مراقبت پيچيده و كاليبراسيون مداوم نياز دارند. نياز به منبع تغذيه 
نامناسب و نقص اجزاي  الكتريسيته ثابت و ذخاير آبي بسيار باالست. در صورت سرويس دهي 

اصلي، ممكن است هزينه هاي بسيار به بار آيد. 
ولي  مي كنند؛  كم  را  درمان  زمان  كنند،  ايجاد  مي توانند  شتاب دهنده ها  كه  باالتري  دوزهاي 
برنامه ريزي و متحرك سازي ضروري است. يك  اين مزايا تصويربرداري،  آوردن  به دست  براي 
مزيت ديگر در دسترس بودن الكترون هاست كه تقريبًا در 15% تمامي بيماران راديوتراپي در 
دپارتمان هاي راديوتراپي پيشرفته بكار برده مي شود، مخصوصًا در درمان گره هاي لنفاوي گردن 
و همچنين در درمان تومورهاي نخاع و پوست. در اكثر سرطان هاي قابل درمان در كشورهاي در 

حال پيشرفت، شتاب دهنده ها نسبت به كبالت تراپي مزاياي كمتري دارند. 
براي حصول اطمينان از استفادة بهينه از منابع تله تراپي، افزايش روزهاي درمان مزيت بيشتري 
دارد. دو تغيير كه از 6 شروع و تا 20 ادامه مي يابد در برخي كشورها در دسترس و قابل اجرا 

هستند. 
براكي تراپي را مي توان با تعداد مختلفي از دستگاه ها انجام داد: دوز پايين1 با استفاده از سزيم، 
گردن  سرطان  درمان  به  محدود  عمدتًا   LDR كبالت.  يا  ايريديوم  از  استفاده  با  باال2  دوز  و 
رحم است. HDR را مي توان در درمان سرطان هاي گردن رحم عالوه بر ديگر سرطان هاي 
Nasopharynx (بيني، حلق و مري) بكار برد. در اين صورت نياز به تخت بيمارستان كم 

مي شود، ولي به متخصصان بيشتري نياز است و هزينه نيز باالتر مي رود. 
در برنامه ريزي ملّي كنترل سرطان در دسترس بودن خدمات راديوتراپي در كشور را مي بايد با 
دقت مورد بررسي قرار داد. در كشورهاي كوچك شايد يك مركز منفرد كفايت كند. حتي در 
باشد،  بين مراكز كافي و مناسب  نقل  اگر خدمات حمل و  باشد،  اندك  كشورهايي كه جمعيت 
شبكه اي براي ارائه خدمات آنكولوژي مورد نياز است. در هر حال در هر بخش كشور بايد دست 

كم يك مركز راديوتراپي وجود داشته باشد. 

1) Low Dose Rate (LDR)
2) High Dose Rate (HDR)
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كميته درمان بايد تعريف كند كه چه نوع بيماراني الزم است براي راديوتراپي ارجاع داده شوند. 
براي بيماراني كه دور از مركز راديوتراپي زندگي مي كنند، بودجه اي را بايد در نظر گرفت تا هزينة 

رفت و آمد و مسكن آنان تأمين گردد. 
نيازهاي پرسنل راديوتراپي نيز بايد مورد بررسي قرار گيرند. در صورت امكان به بيماران آموزش 
الزم داده شود و آموزش هاي مذكور با تجهيزات و نيازهاي كشوري مطابق باشند. از اين نظر 

پرسنل راديوتراپي بايد صالحيت الزم را دارا باشند. 

نقش شيمي درماني: 
هوچيكين،  بيماري  در  شود.  سرطان ها  برخي  در  قطعي  درمان  سبب  مي تواند  درماني  شيمي 
سل،  ژرم  تومورهاي  در  بوركيت،  لنفوماهاي  شامل  باال1،  درجه  با  غيرهوچيكيني  لنفوماهاي 
هم  منتشر  بيماري ها  اين  اگر  حتي  كوچك2  سلول  با  ريه  سرطان  محدود  مراحل  و  لوسمي ها 
شده باشند، شيمي درماني مي تواند سبب درمان قطعي شود. شيمي درماني همچنين در بسياري 
سرطان  پستان،  سرطان  متاستاز  شامل  است  ارزش  با  هم  تسكيني  درماني  براي  بيماري ها 
پروستات و بيماري غيرهوچيكيني با درجه پايين. شيمي درماني شديد از قبيل درمان لنفوماها، 
نياز به پزشك هاي دوره ديده مجرب دارد. داروها گران هستند و استفاده آنها نياز به كنترل كامل 
تست هاي آزمايشگاهي و همكاري پرستاران با تجربه دارد. هر چند، برخي داروهاي شيمي درماني 
با عوارض كمتر مانند كلرامبوسيل يا پردنيزولون و هورمون هايي مانند تاموكسي فن، مي توانند در 

مراكز درماني اوليه يا منطقه اي داده شوند. 
درمان كمكي3 درماني است كه به همراه درمان قطعي اوليه در شرايطي كه بقاياي ماكروسكوپي 
تومور وجود نداشته باشد، داده مي شود. هدف از آن جلوگيري از متاستاز، طول عمر باال و بهبود 
كيفيت زندگي است. شيمي درماني كمكي و درمان هورموني در برقراري طول عمري باال در 

سرطان پستان نقش دارند در حاليكه در سرطان هاي كولوركتال داراي ارزش است.  
شيمي درماني كمكي جديد4 (القايي) در استئوساركوم مفيد است. تحقيقات در مورد اثرات مفيد آن 

در تومورهاي سر و گردن و سرطان پستان در جريان است. 
تومورها را مي توان براساس قابليت ايجاد درمان قطعي طبقه بندي نمود. 

1) High grade NonHodgkin lymphoma 
2) limited stage small cell carcinoma 
3) adjuvant therapy 
4) neoadjuant
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جدول 1-6: طبقه بندي تومورها براساس قابليت درمان قطعي آنها با شيمي
 درماني يا هورمون درماني
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يا  دارو،  يك  از  استفاده  كه  دارد  وجود  شواهدي  آنها  براي  كه  تومورهايي  اول: دسته      
قطعي  درمان  به  منجر  ديگر،  درماني  روش هاي  همراه  به  يا  تنهايي  به  داروها،  از  مجموعه اي 

حداقل برخي بيماران شود. 
دسته دوم:      دسته دوم:      دسته دوم: تومورهايي كه در مراحل اوليه بيماري با جراحي يا راديوتراپي به همراه درمان 

كمكي شيمي درماني بقاء آنها افزايش پيدا كند.
     دسته سوم: تومورهايي كه با استفاده از يك دارو يا مجموعه اي از داروها شواهدي از 
كوچك شدن آنها و احتماًال بهبودي در كيفيت زندگي وجود داشته باشد، بقاء افزايش يابد اما 

ممكن است دوره آن كوتاه باشد. 



دسته چهارم:      دسته چهارم:      دسته چهارم: تومورهايي كه كنترل موضعي آنها با استفاده از شيمي درماني، قبل، در حين 
يا پس از جراحي يا راديوتراپي امكان پذير باشد. 

     دسته پنجم: تومورهايي كه در حال حاضر جهت آنها داروي مؤثري وجود ندارد اگر چه 
برخي داروها مي توانند سبب درجاتي از كوچك شدن تومور شوند، اما اثر آنها به ميزاني است كه 
احتمال بهبود كيفيت زندگي آنها بعيد است و بيشتر امكان دارد كه بدتر شوند. طول عمر اين دسته 

از بيماران با شيمي درماني حتي كمتر هم مي شود. 

WHO براساس مقرون  از صد داروي سيتوتوكسيك در دسترس است.  در حال حاضر بيش 
به  صرفه  بودن و توانايي درماني آنها ليستي شامل 17 دارو ارائه داده است، كه براي درمان 10 
سرطان شايع دسته اول و دوم مورد نياز هستند (sikora etal.1991) (جدول 2 - 6) اين داروها 
بايد اساس سياست هاي ملي مربوط به شيمي درماني سرطان هاي مرتبط در كشور قرار گيرند. 

انواع ژنريك اين داروها در دسترس است، اگر چه اثبات فعاليت بيولوژيك آنها ضروري است. 

جدول 2- 6: داروهاي اساسي در سرطان شناسي و انديكاسيون آنها
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برقراري سياست هاي درماني:
برقراري ارتباط نزديك بين كشف زود هنگام و درمان مهم است. يك برنامه غربالگري عالي 
بدون وجود روش هاي درماني مؤثر بي فايده خواهد بود. به همين صورت، برقراري ظرفيت هاي 

درماني بدون برقراري روش هاي تشخيص زود هنگام مفيد نخواهند بود.  
بكارگيري سياست هاي درماني مؤثر نياز به يك روش "تيمي" دارد كه در آن مددكار اجتماعي 
و اعضاء خانواده بيمار و همچنين متخصصين مراقبت بهداشتي مراقبت اختصاصي و نگهدارنده 
براي بيماران سرطاني فراهم مي كنند. بنابراين آموزش بيماران و اعضاء خانواده آنها بايد به عنوان 

اجزاء اقدامات درماني در نظر گرفته شود. 
ايجاد سياست هاي درماني به عنوان قسمتي از برنامه ملي كنترل سرطان نيازمند برقراري زير 
كميته هاي درمان است كه به وسيله يك عضو كميته برنامه كنترل سرطان ميزباني شود. تمامي 
متخصصين مراقبت بهداشتي مرتبط بايد در زير كميته حضور داشته باشند، بنابراين اعضاء شامل 
آنجا كه سياست هاي  از  اجتماعي هستند.  مددكار  و  پرستار  انكولوژيست،  راديوتراپيست، جراح، 
سرطان و منابع موجود دارد، اپيدميولوژيست ها و نمايندگان 1 سرطان و منابع موجود دارد، اپيدميولوژيست ها و نمايندگان 1 سرطان و منابع موجود دارد، اپيدميولوژيست ها و نمايندگان  درماني بستگي به انواع غالب و مرحله
وزارت بهداشت يا بايد از اعضاء دائم زير كميته باشند يا بايد اطالعات الزم را، از قبيل اطالعات 

انواع اصلي و مرحله سرطان در مناطق جغرافيايي مورد نظر، براي زير كميته فراهم كنند. 
و  راه اندازي  در  پيشرفت  بطوريكه  نمايد،  را مشخص  اختصاصي  اهداف  بايد  درمان  كميته  زير 
تدوين  مانند  مدت  كوتاه  اهداف  شامل  كه  كند  ارزيابي  را  كنترل سرطان  ملي  برنامه  برقراري 
است  اطالعاتي  مانند جمع آوي  دراز مدت،  اهداف  و  براي سرطان هاي خاص  درمان  راهنمايي 
كه اجازه ارزيابي موفقيت در سياست هاي درماني را مي دهد. بايد راهنماهاي درمان براي مرحله 
منابع  بودن  دسترس  در  نيز  و  قطعي  درمان  شانس  گرايانه  واقع  برآورد  براساس  سرطان،  هر 
تدوين شود. براي مثال، در مراحل اوليه سرطان دهانه رحم كه شواهدي بر مؤثر بودن جراحي يا 
راديوتراپي وجود ندارد، درمان توصيه شده به در دسترس بودن و استفاده به موقع از راديوتراپي 
دارد. حتي وقتي كه يك روش درماني  بستگي  آن منطقه  در  تومورهاي ديگر  براي  و جراحي 
اختصاصي اولويت داشته باشد، ممكن است به درستي روش كمتر مؤثري را انتخاب كرد، اگر اين 
روش سبب استفاده كار آمدتر از منابع شود و در نهايت منجر به موفقيت بيشتر در حفظ و بهبودي 
با بيماراني است كه بيشترين  كيفيت زندگي بيماران گردد. همواره، در تخصيص منابع اولويت 
شانس درمان قطعي را دارند تا تومورهايي كه غيرقابل درمان قطعي يا احتماًال غيرقابل درمان 

قطعي هستند، در مورد اينها بايد درمان مراقبتي انجام شود.

1) Stage
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به  مقرون  بزرگ  روده  و  دهان  حفره  پستان،  رحم،  دهانه  سرطان هاي  قطعي  درمان  به  اقدام 
صرفه تر از درمان سرطان هاي ريه، كبد، معده و مري است زيرا در سرطان هاي اخير مخصوصًا در 

انواع پيشرفته، تمامي روش هاي درماني به ميزان زيادي غيرمؤثر هستند (جدول 4 – 6). 
درمان در افراد پير و جوان در سرطان هايي كه در يك مرحله هستند، به يك ميزان مؤثر است، اگر 
چه واضح است كه سال هاي بازگشت عمر، در افراد جوان بيشتر از افراد سالخورده است و از آنجا 
كه عوارض همراه در افراد پير بيشتر است، افراد جوان درمان را بهتر تحمل مي كنند. با اطالعات 

موجود، سياست هاي مقرون به صرفه زير توصيه مي شود:
استفاده از سيستم هاي ارجاع موجود جهت فراهم نمودن درمان براي بيماران با مراحل اوليه • استفاده از سيستم هاي ارجاع موجود جهت فراهم نمودن درمان براي بيماران با مراحل اوليه • استفاده از سيستم هاي ارجاع موجود جهت فراهم نمودن درمان براي بيماران با مراحل اوليه 
سرطان هايي كه بالقوه درمان قطعي دارند براي مثال سرطان ها دهانه رحم، پستان، حفره 

دهانه و روده بزرگ ؛
ارجاع كودكان و بالغين جوان با سرطان هاي لوسمي، لنفوما، مغز و تومورهاي سلول ژرم• ارجاع كودكان و بالغين جوان با سرطان هاي لوسمي، لنفوما، مغز و تومورهاي سلول ژرم• ارجاع كودكان و بالغين جوان با سرطان هاي لوسمي، لنفوما، مغز و تومورهاي سلول ژرم1 به 

مراكز سطح سوم تا در آنجا شانس درمان قطعي آنها بيشتر شود ؛ 

جدول 3 – 6: بقاء نسبي (%) 5 ساله براي تمامي مراحل سرطان نواحي مختلف بدن در 
اياالت متحده آمريكا  (سفيد پوستان)، اروپا و ميانگيني براي 

كشورهاي در حال توسعه (جدول 4 - 6)

1) Germ cell  tumor  
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• فراهم نمودن داروهاي خوراكي ارزان قيمت مانند تاموكسي فن براي سرطان متاستاتيك 
پستان در سطوح اول مراقبتي ؛

فراهم نمودن مراكز و تسهيالت مراقبتي درمان درد براي اكثر سرطان هايي كه درمان قطعي • فراهم نمودن مراكز و تسهيالت مراقبتي درمان درد براي اكثر سرطان هايي كه درمان قطعي • فراهم نمودن مراكز و تسهيالت مراقبتي درمان درد براي اكثر سرطان هايي كه درمان قطعي 
اكثر  اداره شوند.  جامعه  اعضاء  توسط  و  باشند  جامعه  در سطح  بايد  اين تسهيالت  ندارند. 
فعاليت ها بايد به صورت سرپايي انجام شود. در صورت امكان بايد تسهيالت براي بيماران 

مراحل انتهايي زندگي فراهم شود.

برقراري سياست هاي پيگيري: 
برخي سرطان ها نياز به بازنگري منظم در سطح يك مركز ارجاع يا تخصصي سرطان دارند، اما 
بقيه را مي توان به ميزان كافي توسط يك پزشك عمومي يا پزشك خانواده و يا حتي پزشكيار 
پيگيري  ويزيت  هر  در  آنچه  به  نسبت  بايد  مراقبتي  حرفه اي  مراكز  نمود.  پيگيري  و  بازنگري 
دنبال شود و همچنين نسبت به مواردي كه بايد سريعًا به متخصص مراكز سرطان ارجاع گردد، 
آگاهي پيدا كنند. پيگيري ها مي توانند مزاحمت آفرين و اضطراب بي مورد ايجاد كنند. سياست ها 
يا كشور ديده  ناحيه  به نوع سرطان هايي كه به صورت شايع در يك  بايد  و راهنماي پيگيري 
مي شوند و منابع در دسترس (انساني، مادي و مالي) و همچنين نيازهاي قانوني - طبي مرتبط با 
بيماران بستگي داشته باشند. اين چنين راهنماها بايد تست هايي را كه در هر ويزيت انجام شود، 

مشخص نمايند. 

جدول 4-6: روش هاي مختلف درمان سرطان هاي شايع براساس بيولوژي سرطان، مرحله تشخيص 
بيماري، درمان هاي تركيبي و قابليت اجراء در كشورهاي در حال توسعه و ساير فاكتورهاي پيش آگهي
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برقراري سياست هاي ارجاع: 
و  منابع  تخصيص  و  بهداشتي  سيستم  به  دقيق  توجه  نيازمند  درماني  سياست هاي  مؤثر  اجراء 
بيماران در  ناحيه دارد. تقسيم  برقراري راه هاي شفاف ارجاع بين سطوح مختلف مراكز درماني 
زمان دومين ارجاع بسيار اساسي است: بايد تصميم گرفت كه يا ارزيابي جامع با ديد درماني انجام 
داد (اگر قابل انجام باشد) يامراقبت نگهدارنده را فراهم نمود. براي هر نوع سرطان، آنها كه قابليت 
بااليي از درمان قطعي دارند و آنهايي كه قابليت درمان قطعي در تعداد كمتري از بيماران دارند و 
آنها كه غيرقابل درمان قطعي هستند را به وضوح مشخص نمود و درمان اختصاصي و يامراقبت 
نظر  مورد  تعداد  درمان  براي  منابع  در كشورهايي كه  تعريف كرد.  مورد  براي هر  را  نگهدارنده 
بيماران ناكافي است، زير كميته هاي درمان يا بايد منابع اضافي درخواست كنند يا روش درمان را 
اصالح نمايند، براي مثال با كاهش تعداد رژيم هاي حاوي اشعه درماني، كاهش اندك در درمان 
مؤثر را پذيرفت تا به اين ترتيب بتوان تعداد بيشتر بيماران را در يك دوره زماني مشخص درمان 
نمود. بطور كلي، هر چه منابع در دسترس محدودتر باشند، تاكيد بيشتري بايد بر درمان سر پايي 
نمود، درمان كوتاه مدت و اشعه درماني و جراحي بدون شيمي درماني. با توجه به سياست هاي 
شيمي درماني، استفاده پروتكل هاي درماني يكسان براي چند بيماري مي تواند مفيد باشد، براي 
مثال، 5- فلورويوراسيل و يا تركيبي از داروهايي از قبيل 5- فلورويوراسيل و اتوپوزايد1 را مي توان 
براي همه سرطان هاي دستگاه گوارش فوقاني كه در آنها درمان كمكي مناسب به نظر مي رسد، 

بكار برد. 
بيماري  ارجاع  شود.  انجام  مراقبت  اوليه  سطح  در  بايد  قطعي  درمان  براي  بالقوه  تصميم هاي 
بيمارستاني اصلي لزومي  انجام داد به مركز  كه صرفًا مي توان در مورد وي مراقبت نگهدارنده 
ندارد. هر چند، هنگامي كه تصميم به ارجاع بيماري كه امكان درمان قطعي در مورد وي وجود 
دارد، مي گيريم، بايد راه هايي وجود داشته باشد كه مطمئن شويم وي به مركز درماني مراجعه 
مي كند، در غير اين صورت امكان درمان قطعي از بين مي رود. اين مخصوصًا براي بيماراني كه با 

برنامه هاي تشخيص زودرس يا غربالگري كشف مي شوند مهم است. 
در برنامه ملي كنترل سرطان بايد راهنماهايي براي ادغام منابع درماني با برنامه هاي كشف زودرس 
و غربالگري و همچنين براي درمان هاي كامل سرطان هاي شايع تدوين نمود. راهنماهاي درمان 
بايد درمان هاي اختصاصي را براساس قابليت درمان قطعي بيماري، پوشش بيماران به وسيله انواع 
درمان هاي در دسترس و تجزيه و تحليل مقرون به صرفه  بودن روش هاي مختلف، مشخص 

نمايد.

1) Etoposide 
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پذيرش1: 
مؤثر بودن درمان مي تواند با پذيرش ضعيف درمان از طرف بيمار به شدت كاهش يابد. پذيرش 
ضعيف تأثير معكوس بر نتايج برنامه هاي بهداشتي دارد در حاليكه هزينه هاي مراقبت بهداشتي 
مراقبين  بيمار، گروه  مؤثر هستند، شامل  پذيرش  ميزان  بر  كه  فاكتورهايي  افزايش مي دهد.  را 
مقرون  و  جامع  راهكارهاي   WHO مي باشند.  بهداشتي  سيستم  و  درمان  بيماري،  بهداشتي، 
به صرفه  اي را براي بهبود پذيرش (همكاري) فراهم نموده است تا به صورت جزئي از مراقبت 

بهداشتي تمام بيماران قرار گيرد. 

خدمات روحي- اجتماعي: 
كه  باشد  دسترس  در  بايد  اجتماعي  روحي-  خدمات  دارند،  تشخيص سرطان  كه  كساني  براي 
شامل ارزيابي بيماران براي وجود اضطراب و افسردگي، پشتيباني بيماران براي كمك به پذيرش 
برنامه هاي درماني، مهارت سازي براي سازگاري با استرس سرطان و پشتيباني روحي است. براي 
بايد، مراقبت الزم در  باليني دارند، جهت بر طرف نمودن عالئم  آنها كه افسردگي و اضطراب 
دسترس باشد. پشتيباني روحي اجتماعي بايد براي افراد خانواده بيماران سرطاني و كارمندان عضو 

نيز كه بيماران را درمان مي كنند، فراهم باشد. 

بازتواني2: 
از  ناشي  اختالالت  با  افراد  زندگي  كيفيت  بهبود  اجتماعي  و  روحي  فيزيكي،  بازتواني  از  هدف 
سرطان به وسيله كمك به آنها براي بهبود توانايي در انجام فعاليت هاي روزانه است تا هر چه 
شدت  و  نوع  به  بستگي  بازتواني  ميزان  و  زمان  باشند.  داشته  را  مستقل  زندگي  امكان  بيشتر 
اختالل و نوع و درجه درمان هاي فراهم شده دارد. خصيصه هاي فرد و محيط اجتماعي وي نيز 
از فاكتورهاي مهم هستند كه ماهيت بازتواني را تعيين مي كنند. بطور كلي، بازتواني جسمي و 
روحي- اجتماعي بايد بالفاصله پس از درمان و در اجتماعي كه فرد زندگي مي كند، فراهم شود. 
بازتواني بايد شامل پشتيباني براي تحرك، مراقبت از خود، سالمت روحي، روحيه مذهبي، امكانات 

شغلي و روابط اجتماعي باشد. 

برخي توجهات اخالقي در درمان سرطان: 
توزيع عادالنه منابع در نظر  بيماران و  بايد در هنگام درمان سرطان  اصول اخالقي مهمي كه 

1) Compliance 
2) Rehabilitation 
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تصميم گيري  فرصت  آنها  كه  است  اين  بيماران  استقالل  است. الزمه  بيماران  استقالل  گرفت 
داشته باشند. هر چند، اجازه افشاء اطالعات رضايت نامه، آنچنانكه مورد نظر بسياري كشورهاي در 
حال توسعه است، از نظر جهاني مورد قبول نيست و مراقبين نياز دارند كه به خواست هاي بيماران 
خود حساس بوده و احترام بگذارند، خصوصًا اگر آنها با زمينه هاي فرهنگي متفاوت باشند. توزيع 
يكسان منابع يك امر مهم اخالقي در درمان سرطان است. تجهيزات و داروها گران قيمت هستند 
و در برخي مواقع احتماًال قسمت قابل توجهي از بودجه مراقبت بهداشتي فقط براي تعداد اندكي 
از بيماران (براي مثال پيوند مغز استخوان) صرف مي شود. نقش مراقبت حرفه اي فقط اقدام براي 
افراد بيمار نيست بلكه به همان ميزان نگهبان منابع تمام جمعيت است. براي مثال، قوانين محلي 
ممكن است اجازه استفاده از منابع بسيار اندك موجود براي درمان نوعي از سرطان نسبتًا ناشايع، 
اما با شانس خوب براي درمان قطعي مانند لنفوم بوركيت را بدهد. از طرف ديگر، قوانين محلي 
ممكن است حكم كند كه منابع موجود در درمان تومورهاي شايع، اگر چه غيرقابل درمان، استفاده 
بايد  بنابراين تدارك تسهيالت جهت درمان تسكيني تقدم خواهد يافت. اين مالحظات  شود و 
همچنين در مورد مشكالتي كه ممكن است در استفاده از درمان هايي كه وابسته به تكنولوژي 
پيشرفته هستند به وجود آيد، مورد توجه قرار گيرد. اگر اين تكنولوژي از كشورهاي پيشرفته به 
مناطق كمتر توسعه يافته منتقل شود، بايد به موقعيت هاي محلي و نياز به كارمندان حرف پزشكي 

و تكنيكي آموزش ديده جهت استفاده از آنها، توجه نمود. 

اولويت اقدامات براي درمان سرطان بر اساس سطوح منابع

ارجاع  داروهاي ضروري،  ليست  تهيه  باليني،  و  درماني  راهنماهاي  تدوين  با  بايد  همه كشورها 
مناسب، پيگيري و سيستم هاي ارزيابي و آموزش مداوم مراقبين مختلف بهداشتي از مؤثر بودن 
و قابليت دسترسي به خدمات تشخيص و درماني مطمئن شوند. بنابراين، راهنماها بايد بر اجتناب 
از درمان هاي قطعي هنگاميكه سرطان غيرقابل درمان است تاكيد كنند و بجاي آن درمان هاي 

تسكيني را براي بيماران تدوين نمايند. 
كشورهاي با سطوح كم و متوسط منابع بايد با اولويت دادن به تومورهاي شايع با قابليت تشخيص 
را  درماني  و  تشخيصي  خدمات  دارند،  بااليي  قطعي  درمان  قابليت  كه  تومورهايي  يا  زودرس، 

سازماندهي كنند. 
كشورهاي با سطح باالي منابع بايد ايجاد مراكز پيشرفته درمان كامل سرطان ومراقبت نگهدارنده 
را كه مخصوصًا در آموزش باليني و تحقيق فعال هستند و آنهايي را كه مي توانند در سطح كشور 

و همچنين در سطح بين المللي مراكز مرجع باشند را تقويت كنند. 

91

فصل شش:  تشخيص و درمان سرطان





فصل 7: بهبود درد و مراقبت نگهدارنده
بيماران سرطاني در طول دهه گذشته  همانند ساير زمينه هاي پزشكي،مراقبت نگهدارنده براي 
با  آن  ارتباط  بر  نگهدارنده،  مراقبت  از   WHO اولية  تعريف  در  است.  كرده  زيادي  پيشرفت 
بيماراني كه نسبت به درمان پاسخ نمي دهند، تاكيد شده است. اين حالت را مي توان به صورت 
امروزه طبق تفاهم وسيع موجود،  اما  تعبير كرد.  انتقالمراقبت نگهدارنده به مراحل آخر مراقبت 
اصولمراقبت نگهدارنده بايد حتي االمكان در مرحله اوليه هر نوع بيماري مزمن و نهايتًا كشنده 
بكار برده شود. وقوع اين تحول در تفّكر ناشي از استنباط جديدي است مبني بر اين كه منشاء 
مشكالت حاصله در پايان زندگي، در اوايل روند بيماري قرار دارد. اداره كردن عاليمي كه در زمان 
بروز بيماري وجود ندارد، در روزهاي پاياني عمر بسيار مشكل است. مردم به «درد سرطان» عادت 
ندارند. در واقع درد تسكين نيافتة مزمن، تغيير وضعيت انتقال عصبي پيام درد در درون سيستم 

عصبي همراه با تقويت انتقال درد و فعال شدن مسيرهاي خاموش قبلي را باعث مي شود.  
مي تواند  هم  درد  مي گذارند.  تأثير  هم  بيماري  دوره  بر  بلكه  زندگي  كيفيت  بر  تنها  نه  عاليم 
كشنده باشد1 و هم مي تواند افسردگي ايجاد كند2. الغري نيز يا بطور مستقيم يا يكي از عوامل 
مؤثر اصلي مرگ ميليون ها بيمار در سال است3. اين عالئم در ارتباط با نوعي واكنش استرس 
مزمن با ويژگي هاي موجود اختالل در توليد سيتوكين4 و فعال شدن سيستم هاي نورواندوكرين 
بيماران  در  نامطلوب  و  از عاليم شايع  بسياري  نامنظم سيتوكين  توليد  ـ هيپوتاالميك هستند. 
سرطاني را ايجاد كرده و قادر به تسريع روند پيشرفت تومور است. بنابراين كنترل كامل عالئم در 
طول دوره بيماري از طريق عمل بر واسط هاي در واكنش سيتوكين ـ استرس مرتبط با عالئم نه 

تنها بر كيفيت زندگي بلكه بر طول عمر نيز تأثير مي گذارد.

تعريف WHO از مراقبت نگهدارنده

مراقبت تسكيني روشي است كه كيفيت زندگي بيماران و خانوادة آنها را ارتقاء داده و آنها را در 
مقابل مشكالت همراه با بيماري كشنده ياري مي دهد، اين عمل از طريق پيشگيري و برطرف 
نمودن رنج آنها به وسيله ارزيابي كامل، درمان درد و ساير مشكالت فيزيكي، روحي و رواني انجام 
1) Liebeskind, 1991
2) Wulsin, 2000
3) Tisdale, 1997
4) Dunlop, Campbell, 2000
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مي گيرد. مراقبت نگهدارنده:
• درد و ساير نشانه هاي رنج آور را تسكين مي بخشد. 

• باعث ايجاد ديد مثبت به زندگي و تلّقي روند طبيعي براي مرگ مي شود.
• قصد تسريع در رسيدن مرگ يا به تأخير انداختن آن را ندارد. 
• ابعاد رواني اجتماعي و روحي مراقبت از بيمار را تلفيق مي كند.

نوعي سيستم حمايتي را براي كمك به بيماران مطرح مي كند كه تا فرا رسيدن زمان مرگ، • نوعي سيستم حمايتي را براي كمك به بيماران مطرح مي كند كه تا فرا رسيدن زمان مرگ، • نوعي سيستم حمايتي را براي كمك به بيماران مطرح مي كند كه تا فرا رسيدن زمان مرگ، 
حتي االمكان زندگي فعالي داشته باشند. 

• نوعي سيستم حمايتي براي كمك به خانواده به منظور كنار آمدن با بيماري فردي و غم 
شخصي خودشان مطرح مي سازد. 

• از نوعي روش گروهي براي پرداختن به نيازهاي بيماران و خانواده هايشان شامل مشاوره 
براي مقابله با مصيبت در صورت لزوم استفاده مي شود.

•كيفيت زندگي را افزايش خواهد داد و مي تواند تأثير مثبتي بر دوره بيماري داشته باشد.
• در مراحل اوليه بيماري، همراه با ساير درمان ها با هدف طوالني كردن عمر از قبيل شيمي 
بهتر  كنترل  و  درك  براي  الزم  تحقيقات  شامل  و  اجراست  قابل  درماني  پرتو  يا  درماني 

عوارض باليني رنج آور مي باشد. 

اقتباس از: انجمن پزشكي امريكا، انستيتوي اخالق پزشكي (1999)
EPEC: آموزش پزشكان براي مراقبت در پايان زندگي. شيكاگو III: انجمن پزشكي

با پيشرفت بيماري، درمان با هدف اصالح آن ناكارآمد مي شود. تأمينمراقبت نگهدارنده در پايان 
عمر فرد افزايش مي يابد و از خانواده در طول دوره حمايت به عمل مي آيد. پس از مرگ بيمار، 
زندگي  مختلف  ابعاد  كيفيت  دارد.  اهميت  دوستان  نيز  و  خانواده  براي  مصيبت  هنگام  مشاوره 

در شكل (1- 7) تداوم مراقبت مرتبط بامراقبت نگهدارنده به صورت گرافيكي
 نشان داده شده است. نشان داده شده است.
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درمراقبت نگهدارنده در شكل 2 - 7 نشان داده شده است.مراقبت نگهدارنده نه تنها در رابطه با 
همة نيازهاي بيمار بلكه با نيازهاي خانواده و مراقبين بهداشت نيز در نظرگرفته مي شود.

شكل (2- 7) ابعاد كيفيت زندگي در مراقبت نگهدارنده

مراقبت تسكيني براي كودكان نوعي مراقبت خاص است اما تا حدي نزديك به مراقبت نگهدارنده 
WHOدر فرد بالغ مي باشد. تعريف WHOدر فرد بالغ مي باشد. تعريف WHO درباره مراقبت نگهدارنده مناسب براي كودكان و خانواده هاي 

آنها به صورت زير است و براي ساير اختالالت مزمن كودكان نيز كاربرد دارد1. 
•مراقبت نگهدارنده براي كودكان عبارت است از مراقبت تمام از بدن، فكر و روح كودك و 

همچنين خانوادة آنان. 
• اين دوره با تشخيص بيماري آغاز مي شود و بدون در نظر گرفتن اين كه كودك درمان 

مستقيم براي بيماري را دريافت مي كند يا خير، ادامه مي يابد.
مراقبين بهداشت بايد رنج فيزيكي، رواشناختي و اجتماعي را ارزيابي و كاهش دهند. • مراقبين بهداشت بايد رنج فيزيكي، رواشناختي و اجتماعي را ارزيابي و كاهش دهند. • مراقبين بهداشت بايد رنج فيزيكي، رواشناختي و اجتماعي را ارزيابي و كاهش دهند. 

•مراقبت نگهدارنده كارآمد، نياز به روش انضباطي چندگانه وسيع دارد كه شامل خانواده هم 
مي شود و از منابع اجتماعي در دسترس استفاده مي كند. اين امر حتي با محدود بودن منابع 

تعريف WHO ازمراقبت نگهدارنده براي اطفال

1) WHO, 1998a 
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مي تواند بطور موفقيت آميزي تحقق يابد.
منازل  در  و حتي  بهداشتي جامعه  مراكز  مراقبت درجه سه،  امكانات  در  تسكيني  مراقبت   •

كودكان قابل ارائه است.

فن پزشكي همواره بر كشف زود هنگام مشكل به منظور كاهش يا جلوگيري از رشد كامل آن 
تاكيد كرده است.مراقبت نگهدارنده نيز بايد به عنوان نوعي تمرين شناخته شود؛ يعني جلوگيري 
از نهايت رنج كشيدن از طريق اولويت دادن به تشخيص و كنترل ماهرانه منابع رنج در اشكال 

عاليم فيزيكي، رواني، اجتماعي و نگراني هاي روحي در كمترين زمان ممكن1.
پذيرش نقش سازندهمراقبت نگهدارنده در مديريت سرطان، AIDS و ساير اختالالت غيرواگير 
و نهايتًا كشنده، درك كلّي و حمايت رهبران سياسي و شاغلين در قسمت سالمت را بطور يكسان 

افزايش خواهد داد.
وابستگي

يا  بيماران سرطان زودتر  اكثر  يافته،  بقاء 5 ساله به ميزان 50% در كشورهاي توسعه  به رغم 
ديرتر بهمراقبت نگهدارنده نياز خواهند داشت. در كشورهاي در حال توسعه بخش نيازمندمراقبت 
داده  بيشتر موارد سرطاني هنگامي تشخيص  نگهدارنده حداقل 80% است. در سرتاسر جهان 

مي شوند كه پيشرفته و غيرقابل درمان هستند2. 
همان گونه كه در فصل 3 بحث شد، بروز سرطان و مرگ و مير ناشي از آن و ساير بيماري هاي 
غيرواگير در 20 سال بعد افزايش خواهد يافت. براي ميليون ها نفر دسترسي بهمراقبت نگهدارنده 
AIDSنياز اساسي خواهد بود. بيماران مبتال به AIDSنياز اساسي خواهد بود. بيماران مبتال به AIDS و اختالالت مزمني كه در نهايت كشنده هستند و 
مبتاليان به بيماري هاي غيرواگير بجز سرطان، از مشكالت مشابه بيماران سرطاني رنج مي برند. 
ساير  و  اجتماعي  رواني،  ناراحتي هاي  منگي،  و  گيجي  حالت  رفتن،  تحليل  تنفسي،  تنگي  درد، 
ايدز و ساير بيماري هاي غيرواگير مزمن را درگير  عاليم مخرب بطور شايعي بيماران مبتال به 
مي سازد. از آنجا كه اتيولوژي عالئم اغلب در بيماري ها مشترك مي باشد (تحليل جسمي در ايدز 
دارد.  كاربرد  اختالالت  از  وسيعي  در طيف  نگهدارنده  اصولمراقبت  است)،  استثناء محتمل  يك 
همان طور كه ريشه رنج ها در اختالالت مختلف مشترك است، تهيه برنامه هايمراقبت نگهدارنده 
بايد به نحوي باشد كه بيماران مبتال به طيف وسيع اختالالت مزمن بالقوه كشنده بتوانند در آن 
شركت كنند. اين اصل همچنين بخوبي درمراقبت نگهدارنده كودكان ارائه شده است. اين اعتقاد 

1) Macdonald, 1991
2) WHO, 1990b 
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بر اهميت همكاري بين برنامه ها دربارة سرطان، AIDS و بيماري هاي غيرواگير براي مشاركت 
در توسعه مشترك و حمايت از ابتكار عمل درمراقبت نگهدارنده تاكيد مي ورزد.

تخصيص منابع

اين  بيماران تحقق نمي پذيرد، مگر  مسؤوليت اساسي حرفه پزشكي در جهت فرو نشاندن رنج 
كهمراقبت نگهدارنده در اولويت برنامه هاي سالمت عمومي و كنترل بيماري قرار داشته باشد. اين 
يك امر انتخابي اضافي نيست. در كشورهاي داراي منابع محدود منطقي نيست كه درمان هاي 
بسيار گران را كه ممكن است تنها براي افراد معدودي سودمند باشد فراهم كند؛ در حالي كه 
اكثر بيماران با بيماري پيشرفته و داراي نياز فوري به كنترل عالئم بايستي رنج بكشند؛ بي آن 

كه تسكين يابند.
در سرتاسر دنيا دولت ها، جوامع پزشكي، پرستاري و سازمان هاي غيردولتي حمايت قوي خود را 
برنامه هاي سالمت  را در  برايمراقبت نگهدارنده اعالم نموده و اصول خود   WHO از تعريف 
عمومي و كنترل بيماري ادغام كرده اند. علي رغم اين پذيرش، شكاف وسيعي بين حرف تا واقعيت 
كه جزءمراقبت  اين  مگر  كند  وجود  اظهار  نمي تواند  بيماري  كنترل  ملي  دارد. يك طرح  وجود 

نگهدارنده مشخص داشته باشد. 

ارزيابي

بيماران با سرطان پيشرفته از عالئم متعددي رنج مي برند و نيازمند ارزيابي و پيگيري قانونمند 
هستند. اين امر براي مراقبت از هر بيمار و به عنوان نوعي معيار براي توسعه و ارزيابي برنامه 
يك  بخش ضروري  عنوان  به  عاليم،  ديداري  يا  زباني  عددي،  قياسي  سنجش  دارد.  ضرورت 

مراقبت نگهدارنده خوب، شناخته شده است. 
توجه به مرگ، امري فراتر از تسكين درد و عاليم مي باشد. اين امر همچنين از نيازهاي اجتماعي، 
روانشناختي و روحي بيماران و خانواده هاي آنان حمايت مي كند. لذا ارزيابي اين نيازها و توانايي 

واكنش نشان دادن از طريق روشي كلي نگر مهم است.

قابليت دسترسي به دارو

يك برنامه مراقبت نگهدارنده بايد بر مبناي سياست دارويي ملّي و منطقي قرار داشته باشد. اين 
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برنامه ملي كنترل سرطان 

سياست شامل عوامل زير است: 
پذيرش فهرست داروهاي ضروري • پذيرش فهرست داروهاي ضروري • پذيرش فهرست داروهاي ضروري WHO ؛

• مقرراتي كه طبق آن دسترسي فوري بيماران متحمل رنج و درد به مواد مخدر، جايز باشد. 
در اين امر ممكن است به وجود پرستاران آموزش ديده ويژه داراي مجوز نياز باشد ؛

• قيمت گذاري عادالنه به وسيله صنايع دارويي. اين موضوع بايد شامل دسترسي به داروهاي 
ضروري توليد شده با هزينه كم در كشورهاي در حال توسعه و توافق هاي خريد بين كشورها 

باشد ؛
• نوعي طرح سامان دهي براي توزيع منصفانه در كشور ؛

تاكيد بر آموزش در دانشكده هاي تخصصي دربارة كاربرد داروهاي ضروري.• تاكيد بر آموزش در دانشكده هاي تخصصي دربارة كاربرد داروهاي ضروري.• تاكيد بر آموزش در دانشكده هاي تخصصي دربارة كاربرد داروهاي ضروري.

آموزش

آموزش در باب تسكين درد ومراقبت نگهدارنده بايد بخش ضروري آموزش براي همه شاغلين 
سالمت كه انتظار مي رود با بيماران مبتال به بيماري مزمن پيشرفته سروكار داشته باشند، قلمداد 
نياز  صورت  در  و  سالمت،  متولي  وزارتخانه هاي  به وسيله  هدايت  ضرورت  مورد  اين  در   شود. 
پشتيباني به وسيله مقررات وجود دارد. اجراي اقدامات تسكين درد ومراقبت نگهدارنده تأثير مهمي 
بر كيفيت زندگي بيماران خواهد داشت، اما اين امر بدون انگيزه سياسي و رهبري قوي تحقق 
نخواهد پذيرفت1. نمونه اي از اين برنامه پروژه آموزش براي پزشكان در باب مراقبت در پايان 

زندگي است كه به وسيله انجمن پزشكي امريكا در اياالت متحده به وجود آمده است.

سياست دولت

هر دولت عضو WHO، مسئوليت ايجاد خط مشي و برنامه ملّي براي تسكين درد و مراقبت  
نگهدارنده دارد. عناصر خط مشي شامل معيارهايي است براي: 

موجود  بهداشتي  مراقبت  در سيستم  نگهدارنده  برنامهمراقبت  كه  اين  از  اطمينان  حصول   •
گنجانده شده است.

آماده كردن شاغلين در امر سالمت كه به قدر كافي در مورد تسكين درد ومراقبت نگهدارنده • آماده كردن شاغلين در امر سالمت كه به قدر كافي در مورد تسكين درد ومراقبت نگهدارنده • آماده كردن شاغلين در امر سالمت كه به قدر كافي در مورد تسكين درد ومراقبت نگهدارنده 
در سرطان آموزش ديده باشند.

تضمين اينكه حمايت منصفانه از برنامه هايمراقبت نگهدارنده بويژه در خانه به عمل مي آيد • تضمين اينكه حمايت منصفانه از برنامه هايمراقبت نگهدارنده بويژه در خانه به عمل مي آيد • تضمين اينكه حمايت منصفانه از برنامه هايمراقبت نگهدارنده بويژه در خانه به عمل مي آيد 
1) Stjensward, 1993
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و در صورت ضرورت سياست هاي سالمت ملي مورد تجديد نظر قرار گيرد.
• حصول اطمينان از اين كه بيمارستان ها قادر به معرفي متخصص مناسب بوده و از مراقبت 

در خانه حمايت كنند. 
تضمين دسترسي به ضد دردهاي مخدر و كمكي به ويژه مرفين براي تجويز خوراكي. • تضمين دسترسي به ضد دردهاي مخدر و كمكي به ويژه مرفين براي تجويز خوراكي. • تضمين دسترسي به ضد دردهاي مخدر و كمكي به ويژه مرفين براي تجويز خوراكي. 

اجزاي مراقبت نگهدارنده

تسكين درد
رهايي از درد سرطان، در حدود 90 درصد بيماران قابل حصول است. موانع اصلي كاهش درد در 
سرطان عبارتست از دسترسي ناكافي به داروهاي اپيوييد (مخدر) كه ناشي از وجود موانع نظارتي 
به هم،  مربوط  اين مشكالت  بر  غلبه  براي  باورهاي غلط مي باشد.  و  ناآگاهي  قيمت گذاري،  و 
بايستي يك برنامه تسكين درد درون برنامهمراقبت نگهدارنده به وجود آيد. بنابراين ضروري است 

كه برنامه ريزان: 
مشكل را تشخيص دهند و آن را بپذيرند ؛• مشكل را تشخيص دهند و آن را بپذيرند ؛• مشكل را تشخيص دهند و آن را بپذيرند ؛

• آگاه باشند كه براي پرداختن به اين مشكل مي توان از داروهاي ارزان استفاده كرد ؛
• اهداف سياست ها را مشخص كنند ؛

تضمين بدهند كه منابع اختصاصي براي كاهش درد سرطان در دسترس هستند ؛• تضمين بدهند كه منابع اختصاصي براي كاهش درد سرطان در دسترس هستند ؛• تضمين بدهند كه منابع اختصاصي براي كاهش درد سرطان در دسترس هستند ؛
كه  كنند  حاصل  اطمينان  و  كنند  بررسي  را  اوليه  مراقبت  سطح  در  دسترس  قابل  منابع   •

پزشكان و پرستاران از منابع در دسترس آگاه هستند و مي دانند چگونه به آنها دست يابند.
بر رهايي از درد سرطان، بايد به عنوان يك امر در حقوق بشر نگريست1. وجود درد تسكين نيافته 
در بيماران سرطاني، غيرقابل قبول است، چون اين حالت در ّكل قابل اجتناب است. (به توضيحات 

كادر 1 - 7 مراجعه شود).

1) WHO, 1998b 
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فراخوان برنامه كاهش درد سرطان WHO براي موارد زير است: 
• ايجاد يك شبكه جهاني براي آموزش كارهايي كه قابل انجام مي باشد ؛

• افزايش آگاهي عمومي نسبت به اينكه درد تقريبًا هميشه قابل كنترل است ؛ 
و  پزشكان  دكترا  دوره  و  ليسانس  دوره  آموزش  در  درد سرطان  كنترل  گنجاندن موضوع   •

پرستاران ؛
گنجاندن مديريت درد در كتاب هاي درسي استاندارد سرطان ؛• گنجاندن مديريت درد در كتاب هاي درسي استاندارد سرطان ؛• گنجاندن مديريت درد در كتاب هاي درسي استاندارد سرطان ؛

درمان درد سرطان در بيمارستان هاي عمومي، مراكز سالمت و خانه - عالوه بر بخش هاي • درمان درد سرطان در بيمارستان هاي عمومي، مراكز سالمت و خانه - عالوه بر بخش هاي • درمان درد سرطان در بيمارستان هاي عمومي، مراكز سالمت و خانه - عالوه بر بخش هاي 
انكولوژي و مراكز سرطان ؛ 

• اعمال تجديد نظر در قانون داروي ملّي براي تسهيل دسترسي بيمار به داروهاي ضددرد ؛
برنامه هاي  از  از منابع عمومي و خصوصي براي حمايت  به دست آوردن بودجه هاي ديگر   •

تسكين درد سرطان         هاي محلي و ملّي. 
1) WHO, 1990b, 1996, 1998a, 1998b 

100



ساير  و  سرطان  درد  كاهش  دستورالعمل هاي  و  خط مشي ها  درباره  متعددي  نشريات   WHO
ابعادمراقبت نگهدارنده تهيه كرده است1. در برنامه هاي ملي كنترل سرطان بايد مسئوليت هاي 

زير گنجانده شود. 
توزيع دستورالعمل هاي • توزيع دستورالعمل هاي • توزيع دستورالعمل هاي WHO در بين شاغلين و مديران بخش سالمت مربوطه ؛

• تبيين دستورالعمل هاي WHO به شكل مناسب براي اعضاي خانواده و افراد غيرپزشك 
درگير در مراقبت نگهدارنده ؛

تدارك آموزش پزشكان و ساير شاغلين سالمت در اركانمراقبت نگهدارنده و نردبان ضد درد • تدارك آموزش پزشكان و ساير شاغلين سالمت در اركانمراقبت نگهدارنده و نردبان ضد درد • تدارك آموزش پزشكان و ساير شاغلين سالمت در اركانمراقبت نگهدارنده و نردبان ضد درد 
سه مرحله اي WHO (شكل 7 - 3) ؛

به در دسترس بودن ضددردها  امر دارو، توجه كامل  بر  اين كه نظارت كنندگان  تضمين   •
بويژه مرفين خوراكي داشته باشند و در مقرراتي كه مانع مصرف آنها در كنترل درد سرطان 

مي شوند، تجديد نظر به عمل آورند ؛
• دسترسي فوري به ضددردها، به صورتي كه اطمينان حاصل شود هيچ بيماري حتي افراد 

فقير از دستيابي به داروهاي ضروري محروم نشوند ؛
مراقبت در منزل براي بيماران مبتال به سرطان پيشرفته ؛• مراقبت در منزل براي بيماران مبتال به سرطان پيشرفته ؛• مراقبت در منزل براي بيماران مبتال به سرطان پيشرفته ؛

• بيمارستان هاي عرضه كننده كمك و پشتيباني متناسب.

حمايت روانشناختي
ارتباط خوب، كليدي براي حمايت روانشناختي است. انتقال اطالعات بايستي با صداقت و روراستي 
در فضايي توام با همدردي و احساسات همراه با حمايت عاطفي كافي انجام شود1. سطح اطالعات 

و سرعت انتقال آن بايد متناسب با توانايي، نيازها و فرهنگ فردي باشد. 
معموًال بيماران درباره بيماري خود اطالعات مي خواهند2؛ اما در بيشتر جاها از دادن آگاهي درباره 
عاليم خطرناك به بيمار خودداري مي شود. از آنجايي كه اين شيوه كار برمبناي دلسوزي و نگراني 
خانواده انجام مي شود، «سياست سكوت» و «بازي با كلمات» ممكن است به رنج بيمار بي فزايد. 
پذيرش تدريجي آن چه كه در حال رخ دادن است، اغلب توسط بيمار بطور طبيعي و با آهستگي 
در يك محيط واقعي پشتيبان حاصل مي شود. درد و ساير عالئم ممكن است بغرنج و غيرقابل 
كنترل شوند و ناراحتي هاي رواني و اجتماعي از طريق آن بروز كند مگر اينكه بيماران قادر باشند 

خود را از نظر روحي تخليه كنند و ترس و اضطراب خود را با ديگران تقسيم نمايند3.
1) Buckman 1996 
2) Simpson 1991, sell 1993, Meredith 1996, peace, 0, keeffee 1993, centano-cortes, 
nunez olarte 1994, Simpson etal 1991 
3) Twycross, 1994 
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1) Faulkner et al., 1995 

گرچه دادن اميدواري براي درمان مي تواند غيرممكن باشد، اما هميشه امكان كاهش درد، حمايت 
روانيـ  اجتماعي، بهبود كيفيت زندگي و مرگ در آرامش وجود دارد. با وجود اين، همگام با كنترل 

درد، ضرورت براي آموزش ويژه درباره مهارت هاي مرتبط وجود دارد1. 

درگير كردن خانواده
خانواده ها  نقش  بكار مي رود.  بيمار،  براي  افراد مهم  و ساير  اصلي  بستگان  براي  خانواده  كلمه 
درباره  كمي  دانش  است  ممكن  خانواده ها  و  بيماران  است.  مهم تر  بسيار  نگهدارنده  درمراقبت 
بيماري و پيش آگهي آن داشته باشند و ممكن است انتظارات كمي از كاهش درد داشته باشند، يا 
داراي انتظارات باالي نامعقولي از درمان ضد سرطان باشند. هر گونه تالش براي دادن اختيار به 

بيمار و خانواده در موارد زير انجام مي شود: 
• دخالت دادن آنها در تصميم گيري، با توجه به درمان ؛

• توضيح دادن درمان ها به نحوي كه آنها بتوانند رضايت آگاهانه (يا قبول نكردن همراه با 
آگاهي) ابراز نمايند ؛

WHO شكل (7 - 3) نردبان تسكين درد

102



مشاوره  آوردن  فراهم  به وسيله  بودن،  كنترل  تحت  مداوم  برقراري يك حس  در  تسهيل   •
مناسب و حمايت علمي.

اولويت هاي مراقبت نگهدارنده براساس سطوح منابع

همه كشورها بايد برنامه هاي مراقبت نگهدارنده جامع را با هدف بهبود كيفيت زندگي اكثريت 
بيماران مبتال به سرطان يا ساير شرايط زندگي و خانواده هاي آنها اجرا نمايند. اين برنامه ها بايد 
موجب تسكين درد، كنترل ساير عاليم و حمايت رواني، اجتماعي و روحي گردند. همه كشورها 
بايد آگاهي عمومي و شاغلين بخش سالمت را در اجتناب پذير بودن درد سرطان، افزايش دهند و 

بايستي دستيابي به مرفين خوراكي را در همه محيط هاي مراقبت سالمت تضمين كنند. 
كم، توجه به فراهم كردن پيشرونده حداقل استانداردها براي كاهش درد و – كم، توجه به فراهم كردن پيشرونده حداقل استانداردها براي كاهش درد و – كم، توجه به فراهم كردن پيشرونده حداقل استانداردها براي كاهش درد و  در شرايط با منابع 
مراقبت نگهدارنده، در تمام سطوح مراقبت در نواحي هدف، اهميت دارد و اينكه پوشش باالي 
بيماران از طريق ارائه خدمات مخصوصًا مراقبت در خانه فراهم  شود. بطور كلّي مراقبت بر مبناي 
خانه محوري بهترين راه دستيابي به مراقبت با كيفيت و پوشش خوب در كشورهاي داراي حمايت 

خانوادگي قوي و زير بناي اقتصادي بهداشتي بد هستند. 
استاندارها در كاهش درد  بايد تضمين دهند كه حداقل  كشورهاي داراي سطوح متوسط منابع 
سرطان ومراقبت نگهدارنده بتدريج در همه سطوح مراقبت اتخاذ شود و اينكه ميزان بهره مندي 

بيماران از خدمات پرسنل بهداشتي و مراقبت در خانه افزايش يابد. 
كشورهاي داراي سطح باالي منابع بايستي تضمين دهند كه دستورالعمل هاي كاهش درد ومراقبت 
نگهدارنده ملّي در تمام سطوح مراقبت اتخاذ مي شود و اين كه در سطح كشور، ميزان بااليي از 

بيماران با امكانات متنوع شامل مراقبت در خانه تحت پوشش هستند. 
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فصل 8: تحقيقات كنترل سرطان

هدف از تحقيق درباره كنترل سرطان، شناسايي و ارزيابي ابزار كاهش ميزان مبتاليان و مرگ و 
مير ناشي از سرطان و نيز بهبود كيفيت زندگي بيماران سرطان و خانواده هاي آنان است. بنابراين 
برنامه ملي كنترل سرطاني به شمار مي رود كه  ارزيابي  اجرا و  ايجاد،  تحقيق بخش مهّمي در 
نيازمند داشتن پايه علمي براي تشخيص علل سرطان و راهبردهاي مؤثر براي پيشگيري، درمان 

و كنترل سرطان و نيز براي ارزيابي كلّي اجراي برنامه است. 

ايجاد توانايي مّلي جهت تحقيق در مورد سرطان

گزارش تحقيق در باب سالمت 2000 بيان مي دارد كه ظرفيت تحقيق بايد به صورت «پروسه اي 
را براي اجراي  (انفرادي و جمعي)  توانايي ها  انجمن ها،  افراد، سازمان ها و  باشد كه در طي آن 
وظايف به نحو مؤثر و كار آمد و در يك روش قابل دوام توسعه دهند و به پرسش هاي مهم 
ايجاد  اين كه  به  اشاره دارد  امر  اين  پاسخ  دهند.  نيازهاي اصلي كشور و كل جمعيت  در مورد 
ظرفيت تحقيق، نوعي روند يادگيري و آموزش در حال پيشرفت است كه در برگيرنده محققين، 
محيط آموزش آنها، سازندگان خط مشي و مردمي است كه در نهايت از آن بهره مند خواهند شد» 

(گردهمايي جهاني براي تحقيق در سالمت 2000).
فعاليت  نوعي  بايستي  تحقيق،  اولويت هاي  تعيين  و  تحقيق  كلّي  راهبرد  براي  برنامه ريزي 
پيوسته درون برنامه ملي كنترل سرطان باشد. روند برنامه ريزي، پايش و ارزيابي نه تنها براي 
اجراي برنامه ملّي بلكه براي شناسايي شكاف هاي دانش موجود نيز ضرورت دارد. دستيابي به 
مكانيزم هاي ملّي براي اتخاذ تصميمات واقع بينانه با در نظر گرفتن تقسيم منابع و نشان دادن 
واكنش سريع به مشكالت و فرصت هاي حاصله، از اهميت ويژه اي برخوردار است. تحقيق بايد 
به هنجارهاي فرهنگي محلي حساس بوده و كانون توجه آن بايد مختص كشور مورد نظر باشد. 

(كادر 1 -  8)
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تحقيق بايد با مهم ترين مشكالت سرطان، بررسي هاي انجام شده در حوزه سالمت و منابع مالي 
بنابراين  برقرار كند.  ارتباط نزديك  بر حوزه تالش هاي ملي كنترل سرطان  و ساير منابع مؤثر 
در يك كشور، ممكن است مهم ترين مشكل، به حداكثر رساندن كارآيي برنامه هاي غربالگري 
سرطان گردن رحم باشد، در حاليكه به منابع موجود درمان توجه مي شود. براي كشور ديگري، 
باالترين اولويت ممكن است ارزيابي روش هاي فراهم آوردن خدماتمراقبت نگهدارنده براي همه 

افراد داراي بيماري پيشرفته باشد. 
تحقيق كنترل سرطان بخش مهم از برنامه كنترل سرطان است بجاي دو برابر كردن كار ساير 
برنامه ها بايد با همكاري آنها انجام شود اين امر به ويژه در پيشگيري از سرطان مهم است زيرا 
بسياري از بخش هاي پيشگيري از سرطان در ساير بيماري هاي مزمن (غيرواگير) مشترك هستند. 
عالوه بر آن تحقيق درباره كنترل سرطان بايد به نحوي انجام شود كه اطالعات قابل استفاده 

براي برنامه هاي كنترل ساير بيماري ها، فراهم گردد.

اهداف تحقيق

ترجمه اي  تحقيق  بنيادي،  تحقيق  از  عبارتند  سرطان  كنترل  درباره  تحقيق  كلي  هدف  سه 
(Translational) و تحقيق كاربردي. (انستيتوي ملّي كانسر آمريكا، 2002). هدف از انجام 
پيشرفت هاي  در حالي كه  است.  دانش سرطان  و  ناآگاهي  بين  بنيادي، كاهش شكاف  تحقيق 
چشمگيري در زمينه مكانيزم هاي بيولوژيك و زيربنايي اين بيماري و ايجاد راهبردهاي درماني 
مؤثر حاصل شده است، اما بطور واضح پرسش هاي پيچيدة بسياري باقي مانده اند. تحقيق ترجمه اي 
با هدف كاهش فاصله بين دانش و تبديل اين اطالعات به اعمال كاهش دهندة ميزان ابتال به 
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معيارهاي تعيين اولويت در تحقيق كنترل سرطان شامل موارد زير است:
• اهميت مشكل سرطان ؛

• داشتن صرفة اقتصادي مورد انتظار براي مداخله پزشكي مورد تحقيق ؛
تاكيد بر عدالت ؛• تاكيد بر عدالت ؛• تاكيد بر عدالت ؛

• احتمال يافتن راه حل ؛
كيفيت علمي تحقيق مورد پيشنهاد ؛• كيفيت علمي تحقيق مورد پيشنهاد ؛• كيفيت علمي تحقيق مورد پيشنهاد ؛

عملي بودن تحقيق پيشنهاد شده ؛• عملي بودن تحقيق پيشنهاد شده ؛• عملي بودن تحقيق پيشنهاد شده ؛
پذيرش اخالقي.• پذيرش اخالقي.• پذيرش اخالقي.

WHO ،از گردهمايي جهاني تحقيق (2000) گردهمايي جهاني تحقيق: مرور كلّي، ژنو 

كادر 1- 8: معيارهاي تعيين موقعيت در تحقيق ملي كنترل سرطان



سرطان و مرگ و مير ناشي از آن صورت مي گيرد. محكم بودن پايه شناخت علمي، امكان توسعه 
تا يك روش كارآزمايي و خطا.  منطقي راهبردهاي پيشگيري و درمان را بهتر فراهم مي سازد 
هدف از انجام تحقيق كاربردي كاهش فاصله بين چيزي است كه اميدوار كننده به نظر مي رسد 
و چيزي كه در واقعيت، عملي مي شود. كار آزمايي هاي باليني و بررسي هاي ميداني ديگر، تالش 
در اثبات يا ّرد منفعت واقعي روش هاي جديد براي پيشگيري يا درمان سرطان و يا نفي ادعاهاي 

كاذب است. ارزيابي برنامه شكل ديگري از تحقيق كاربردي است. 

فضاهاي اصلي تحقيق

تحقيق درباره سرطان در طيف وسيعي از زمينه هاي علمي انجام مي شود. مقوله هاي مهم تحقيق 
عبارتند از: 

- آزمايشگاه ؛
- اپيدميولوژي ؛

- باليني ؛
- رواني، اجتماعي و رفتاري ؛

- سيستم هاي سالمت و خط مشي هاي سالمت.

بيشتر تحقيقات آزمايشگاهي در حال حاضر در كشورهاي صنعتي انجام مي شود و تمركز آن، بر 
توضيح دادن مكانيزم هاي بيولوژيك زيربنايي سرطان است. بررسي هاي اخير درباره پروسه هاي 
ژنتيك و مولكولي/ بيولوژيك نتايج شگفت آور و بسيار اميدوار كننده اي را به دست داده اند. با اين 
وجود، علل زيربنايي بعضي از شايع ترين انواع سرطان، هنوز بخوبي شناخته نشده اند. اپيدميولوژي 
به تشخيص عوامل محيطي يا رفتاري انسان در ارتباط با سرطان، حتي در صورت واضح نبودن 
اجراي سياست هاي  به  قادر  امر، تصميم گيران  اين  با  بنابراين  زيربنايي كمك مي كند،  مكانيزم 
مداخله اي كارآمد مي شوند. موسسه بين المللي تحقيق درباره سرطان (IARC) در ليون فرانسه1

بخشي از WHO است و نقش اساسي در سراسر دنيا در اپيدميولوژي سرطان بازي مي كند. 
راهبردهاي  مؤثرترين  تعيين  و  اميدواركننده  درمان هاي  شناسايي  پايه  باليني،  كارآزمايي هاي 
درماني هستند. اكثريت عظيم اين كارآزمايي ها در كشورهاي توسعه يافته انجام مي شود و اين 
امر توجيه كننده بزرگترين مشاركت منابع تحقيق است. آنها به عنوان مرجعي براي اعطاي مجوز 
به داروها و ساير مداخالت و نيز تعيين درمان هاي مطلوبي كه مي تواند در دستورالعمل هاي ملّي 

1) International Agency for Research on Cancer
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درمان گنجانده شود، عمل مي نمايند. كارآزمايي هاي پيشگيري و كشف زود هنگام سرطان اغلب 
به صورت تحقيق باليني طبقه بندي مي شوند كه اين امر بخاطر طبيعت آنها و شباهت متدولوژي 

تحقيق به موارد مربوطه در كارآزمايي هاي باليني است. 
امروز  تا  بازي مي كند  نيز نقش مهمي در كنترل سرطان  رفتاري  و  اجتماعي   – رواني  تحقيق 
و  سرطان  بروز  بر  چشمگيري  تأثير  مي توانند  رفتار  و  افكار  كه  مي دهند  نشان  علمي  شواهد 
دوره بيماري داشته باشند. بخش عظيمي از موارد سرطان در دنياي امروز، با روش زندگي، از 
قبيل مصرف دخانيات و الكل، تغذيه ناسالم، عدم فعاليت فيزيكي و چاقي در ارتباط است. ابعاد 
مي گذارند.  تأثير  درماني  شيوه هاي  يا  غربالگري  برنامه هاي  از  تبعيت  بر  نيز  اجتماعي  رواني– 
مراقبين  و  آنها  خانواده هاي  بيماران،  براي  استرس زا  مهم  منابع  از  درمان سرطان،  و  تشخيص 
بهداشت به شمار مي رود و اين امر تأثير اجتماعي اقتصادي زيادي بر كارآيي برنامه هاي كنترل 

سرطان دارد. 
تعيين اولويت ها بر مبناي شواهد و تعيين اين كه چگونه خدمات پيشگيري كننده، درمان ومراقبت 
نگهدارنده را مي توان به بهترين وجه اجرا و سازمان دهي كرد تا به اثربخشي، كارايي و عدالت در 

دسترسي، برسيم. تحقيق درباره خط مشي هاي سرطان و سيستم هاي سالمت الزم است. 
همانند ساير زمينه ها، تحقيق درباه سرطان، مشاركت گروه هاي مختلف را در بر مي گيرد. براي 
پزشكان،  بين  فعال  همكاري  دخانيات،  از  ناشي  سرطان هاي  از  پيشگيري  برنامه هاي  مثال 
مربيان، قانون گذاران، دانشمندان علم رفتار، اقتصاد دان ها و متخصصين علم زراعت را مي طلبد. 
دانشمندان  پرستاران،  پزشكان،  مهارت هاي  نزديكي  باعث  تصادفي،  باليني  كارآزمايي هاي 
آزمايشگاه، دانشمندان علم اخالق، متخصصين نظارتي، متخصصين آمارهاي زيستي، دانشمندان 

علم رايانه و مديران مجّرب اطالعات مي شود. 

فازهاي تحقيق

طبقه بندي تحقيق كنترل سرطان به صورت مرحله اي، در شكل 1 - 8 نمايش داده شده است. اين 
سيستم طبقه بندي، نوعي ساختار گام به گام را ارائه مي دهد كه براي برنامه ريزي تحقيق و نيز 

تعيين سطح قابليت اطميناِن شواهد علمي حمايت كننده از راهبرد كنترل سرطان مفيد است. 

108



شكل (1- 8) طبقه بندي تحقيق كنترل سرطان به  صورت مرحله اي

(I مرحله) تشكيل فرضيه
قبيل  از  مشاهده اي  اپيدميولوژيك  مطالعات  شامل  فرضيه ها،  آوردن  بوجود  براي  تحقيقات 
بررسي هاي كنترل - موردي مرتبط با انواع خاص سرطان ناشي از عادات غذايي قبلي مي  باشد. 
يك نوع ويژه از مطالعات اپيدميولوژيك مرحلهI  بررسي مهاجرين است كه در برگيرندة مقايسه 
بين افراد با اصليت متفاوت مي باشد كه در مكان يكسان با طول زمان متفاوت زندگي مي كنند. 
همچنين مطالعات، به روشن كردن اهميت نسبي عوامل ژنتيك و محيطي در ايجاد سرطان كمك 
كرده و بيانگر قابليت پيشگيري بالقوه سرطان هاي مختلف با نشان دادن تأثير تغيير محيط در 

بروز خطر، هستند. 

(II مرحله) ايجاد روش ها
امكان  آنها  پايه گذاري مي شوند.  فرضيه،  نتايج تشكيل  برمبناي  ايجاد روش ها،  براي  بررسي ها 
انجام مداخله اي خاص را تعيين كرده و اطالعات مقدماتي را دربارة اين كه آيا منافع اين مداخله 
بيشتر از خطرات آنها است يا نه، جمع آوري مي كنند. براي مثال، در يك تحقيق مرحله II جديد، 
عملي بودن كشف زود هنگام  موارد بدون عالمت سرطان گردن رحم در مراحل اوليه، به وسيله 
بررسي چشمي با استيك اسيد (VIA) نشان داده شده است1. مزيت بالقوة اين روش با هزينه كم، 
در كشورهاي در حال توسعه، قابل توجه است و اين نه تنها به علت كاهش نياز به آزمايشگاه هاي 
غربالگري سيتولوژي مي باشد بلكه دستيابي به يك نتيجه فوري است، و بدين وسيله ضرورت 

وجود سيستم پيگيري و فراخوان بيمار از بين مي رود. 
(III مرحله) كارآزمايي هاي مداخله شده

مرحله اصلي در تحقيق، كارآزمايي مداخله اي كنترل شده مي باشد. چنين مطالعاتي اغلب براي 
از روش تصادفي  با استفاده  استاندارد فعلي مي باشد كه،  با مداخله  مقايسه نوعي مداخله جديد 
1) Sankaranarayan 1997 
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با در برگرفتن  به منظور تعيين گروه هاي بيمار جهت مقايسة علمي، طرح ريزي مي شوند. اغلب 
از  طيفي  به  قطعي  پاسخ  تهيه  براي  علمي سخت  اصول  مطابق  مطالعات  اين  موضوع،  صدها 
منافع يا فقدان آنها كه مداخلة جديد عرضه مي دارد، طراحي مي شوند. براي مثال، در يك بررسي 
تصادفي مرحله III كه مقايسه دو گروه تقريبًا 30000 نفره زنان انجام شده است، كاهش 30 
درصدي مرگ و مير در سرطان پستان در ارتباط با غربالگري به وسيله ماموگرافي و بررسي باليني 

زنان با بيش از 50 سال سن، نشان داده شده است. 

(IV مرحله) مطالعات جمعيت تعريف شده
يك بررسي جمعيتي مشخص بايد پس از نشان دادن كارآيي مداخله توسط يك بررسي مقايسه اي 
كنترل شده، انجام  شود. در يك بررسي مقايسه اي كنترل شده (مرحله III)، افراد مورد آزمايش 
بسيار با انگيزه هستند و محيط تحقيق بسيار سازمان يافته است. در يك مطالعه جمعيت مشخص 
(مرحله IV)، معموًال مكانيزم هاي اجراي مداخله در جمعيت عمومي واقعي مانند شهر، ايالت يا 
منطقه ارزيابي مي شود و شامل توليد اطالعات درباره اجراي برنامه و صرفه اقتصادي و علمي 
با ترك سيگار،  از بروز سرطان  است. براي مثال، بررسي جمعيت مشخص در مورد پيشگيري 
مستلزم به كارگيري روش هاي آموزشي عمومي براي تشويق افراد مصرف كننده سيگار زياد به 
منظور پيوستن به گروه هاي ترك كننده دخانيات، هدايت برنامه هاي گروهي براي ترك سيگار و 

روش هاي مشاوره فردي مي باشد. 

(V مرحله) نشان دادن و اجرا
بطور مطلوب، اجراي برنامه ملّي بايد تنها پس از موفقيت يك مداخله در هر يك از چهار مرحله 
اول انجام شود. مطالعه مرحله III پيشين، بايد شواهد علمي روشني براي نشان دادن وسعت 
IVمزاياي مربوط به مداخله را فراهم آورد و مطالعه مرحله IVمزاياي مربوط به مداخله را فراهم آورد و مطالعه مرحله IV بايستي اطالعاتي درباره اجراي علمي 
برنامه در يك منطقه جغرافيايي نمونه عرضه كرده باشد. درك اين پنج مرحله تحقيق، مي تواند 
به تعيين سطح شواهد در دسترس، براي حمايت از مداخله كنترل سرطان كمك كند. تكميل 
مرحله اي از تحقيق، نشانگر قدرت شواهد علمي موجود هستند. براي مثال، برنامه هاي غربالگري 
سرطان گردن رحم مبتني برسيتولوژي در سطح ملّي در برخي كشورهاي اسكانديناوي، كاهش 
قابل توجهي در بروز سرطان مهاجم گردن رحم نشان داده است. اين نتايج، اطالعات سطح مرحله 
بطور  رحم  غربالگري سرطان گردن  براي   VIA كننده  اميدوار  تشكيل مي دهند. روش  را   V
موفقيت آميز از مرحله II عبور كرده است اما هنوز نياز به مقايسه (مرحله III) دارد و بررسي هاي 
جمعيت مشخص (مرحله IV) بايد قبل از اجرا در سطح ملّي در نظر گرفته شوند. گاهي انجام 
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همه مراحل تحقيق كنترل سرطان، قبل از ترويج مداخله براي كنترل سرطان امكان پذير نيست. 
براي مثال، تا به حال كارآزمايي مرحله III موفقي كه تأثير ترك دخانيات در پيشگيري از سرطان 
ريه يا كارآيي غربالگري سيتولوژي در پيشگيري از ايجاد سرطان مهاجم گردن رحم را نشان داده 
باشد، وجود نداشته است. اما همانگونه كه در ارزيابي كاربردهاي مرحله V در جمعيت هاي متعدد 
مشخص شده، هر دوي اين مداخالت در كنترل سرطان موفقيت آميز بوده اند. همين طور، بعيد 
به نظر مي رسد كه با توجه به مدت زمان مورد نياز، كارآزمايي مرحله III بتواند نشان دهد اصالح 
رژيم غذايي، باعث كاهش بروز سرطان كولوركتال مي شود. اما بروز سرطان كولوركتال و مرگ 
و مير ناشي از آن در آمريكاي شمالي كاهش مي يابد كه احتماًال بخشي از آن به دليل اصالح 
رژيم غذايي بوده كه در درجه اول براي كنترل بيماري قلبي عروقي پيشنهاد شده است. بنابراين 
اقدامات مربوط به كنترل سرطان بايد با در نظر گرفتن كارآيي و ايمني احتمالي آن ها آغاز شود و 
سپس با احتياط در جمعيت ارزيابي گردد تا مسلّم شود كه نتيجه كسب شده از آنها در واقع تأثير 

مورد انتظار را نشان مي دهد. همانگونه كه بعداً در فصل 12 مورد بحث قرار مي گيرد. 

پيشبرد كنترل سرطان مبتني بر مشاهدات

در  شده  گرفته  بكار  اعمال  و  خط مشي ها  كه  است  اين  شواهد  پايه  بر  سرطان  كنترل  معناي 
از طريق روش هاي  اثبات شده  برمبناي اصول  پيشگيري، كشف زود هنگام و درمان سرطان، 
علمي متناسب، مي باشد. براي مثال، تصميم در مورد درمان بايد براساس گزارش هاي منتشر شده 
IIIكارآزمايي هاي باليني تصادفي مرحله IIIكارآزمايي هاي باليني تصادفي مرحله III انجام شود. اگر تصميم براي نوعي راهبرد درماني خاص، 
به وسيله بيش از يك يا دو كارآزمايي باليني ارزيابي شود، از يك مكانيزم آناليتيك (تجزيه اي) 
سيستماتيك يعني متاآناليز مي توان براي تلفيق اطالعات در دسترس استفاده كرد. اما همانند ساير 
ابزار تجزيه و تحليل (آناليتيك) بايد توجه كرد كه چنين ارزيابي هايي، با نهايت دقت، با استفاده 

از متدولوژي واقع بينانه انجام شود. 
شواهد   بهترين  از  و صريح  علمي  سيستماتيك،  استفادة  از  است  عبارت  شواهد  بر  مبتني  طب 
اين فرض است  بر مبناي  امر  اين  بيمار.  از هر  به مراقبت  موجود در تصميم گيري هاي مربوط 
باليني بسيار مهم مي باشد، ولي مشاهدات سيستماتيك، براي خالصه كردن شواهد  كه تجربه 
ضرورت دارند. همچنين دانستن مكانيزم هاي پايه بيماري، ضروري است، اما براي انتخاب نوع 
درمان  كافي نيست. دانستن برخي قواعد خاص براي تفسير صحيح ساير مطالعات الزم است. 
با وجود صدها مجله پزشكي در سرتاسر دنيا، تعداد مطالعات منتشر شده با سرعت زياد در حال 
افزايش است ولي كيفيت بررسي هاي منتشر شده، بطور مدام در حال تغيير مي باشد و پزشكان 
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نياز به آموزش براي نحوه شناسايي مطالعات معتبر و ارزيابي نتايج آنها دارند. 
جمعيت ها،  براي  بهداشتي  مراقبت  و  باليني  اقدامات  برگرفتن  در  براي  شواهد،  بر  مبتني  طب 
به وجود آمده است. مراقبت در سالمت مبتني بر شواهد1، براي مديران سالمت و سياست گزاران 
بهترين شواهد در مورد تأمين منابع مالي، سازمان دهي و مديريت مراقبت از سالمت را فراهم 

مي كند. 

تحقيق در كشورهاي در حال توسعه

انجام بررسي هاي تحقيقاتي براي تعيين اقتصادي ترين راه هاي كنترل سرطان، بويژه در كشورهاي 
در حال توسعه، شايد بيشتر از كشورهاي صنعتي، مطرح مي باشد. به هنگامي منابع موجود بسيار 
محدود باشند، هيچ مجالي براي روش هاي غيركارآمد يا استفادة نابجا از بودجه هاي در دسترس 
وجود ندارد. دامنة راهبردهاي كنترل بيماري اغلب در كشورهاي در حال توسعه بسيار محدود 
است. استعمال داروهاي گران قيمت، روش هاي درماني پيچيده، تجهيزات تشخيصي پر هزينه 
و روش هاي مبتني بر مراقبت پرستاري، عملي نيستند. با اين همه يك برنامه تحقيقاتي فعال 
قادر به تعيين منابع محدود محلي مي باشد. براي انجام تحقيق مورد سرطان  بويژه در كشورهاي 
كمتر توسعه يافته بايد ظرفيت هاي مهيا شود تا چنين كشورهايي بتوانند بطور مؤثر و كارآمد به 

مشكالت سرطان خود از طريق تصميم گيري مبتني بر شواهد بپردازند. 

اولويت هاي تحقيق جهاني در مورد سرطان

از آنجايي كه طرح فهرست همه حوزه هاي تحقيق كنترل سرطان كه بايد انجام شوند، در اين جا 
وجود ندارد، زمينه هاي زير حاوي نكات اميدوار كنندة ويژه اي براي كنترل شايع ترين سرطان ها 

در دنيا هستند. 

سياست تحقيق
نوعي نياز جهاني، بويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته، براي ترويج و حمايت از ايجاد مقررات 
مبتني بر شواهد براي سياست گزاري وجود دارد، كه عبارت از كاربرد سيستماتيك، علمي و صريح 
بهترين شواهد فعلي براي تصميم گيري در مورد راهبردهاي مداخله اي مي   باشد. كنترل سرطان 
مبتني بر شواهد، تضمين مي كند كه خط مشي ها و اعمال بكارگرفته شده در پيشگيري، كشف 
از طريق روش هاي علمي مناسب به  برمبناي اصولي هستند كه  زود هنگام و درمان سرطان، 
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اثبات رسيده اند. براي مثال تصميم گيري براي درمان باليني بايستي براساس گزارش هاي منتشر 
شده از كارآزمايي هاي باليني تصادفي مرحله III انجام شود و غربالگري سرطان گردن رحم بايد 
متكي بر مطالعات مرحله IV باشد. اگر يك يا دو مورد از چنين تحقيقاتي، راهبرد مداخله خاصي 
را مورد ارزيابي قرار دادند، مي توان از نوعي مكانيزم تجزيه و تحليل سيستماتيك يعني متا آناليز 
نيز  اثربخشي  تلفيق اطالعات قابل دسترسي استفاده كرد. تجزيه و تحليل هاي هزينه -  براي 
از مطالعات مهم به شمار مي رود كه بايد رواج يابد، بخصوص در كشورهاي كمتر توسعه يافته، 
ياري رساندن  اين مطالعات در  از وضع سياست هاي مؤثر در كنترل سرطان پشتيباني شود.  تا 
منابع  مصرف  مختلف  راه هاي  مورد  در  تصميم گيري  براي  برنامه   مديران  و  سياست گزارها  به 
محدود به منظور كاهش بار سرطان، مفيد هستند. بطور كلي در اين مطالعات، مداخله هاي جديد 
با فعاليت هاي فعلي مقايسه مي شوند. بطور واقع بينانه، امكان انجام تحقيقات براي هر نوع عمل 
مداخله اي در هر كشور، وجود ندارد. بنابراين ضرورت دارد تا راه هايي بررسي شود كه نتايج حاصل 

از مطالعات در آنها، قابل اقتباس يا اجرا در موقعيت هاي مختلف باشد. 

اجراي برنامه
ابتكاري براي اجراي راهبردهاي كنترل سرطان  ارزيابي متدولوژي هاي (راه هاي)  تحقيق براي 
مبتني بر شواهد، در كشورهاي كمتر توسعه يافته، بايد مورد تشويق قرار گيرد. اين امر ممكن است 
به سمت الگوهايي پيش برود كه قابل انطباق با موقعيت مشابه باشد. ارزيابي عملكرد برنامه هاي 
كنترل سرطان موجود با استفاده از ابعاد كيفي اجراي خدمات در بخش سالمت (توضيحات فصل 

12)، براي پيشرفت در كنترل سرطان و دستيابي به اثربخشي و كارآيي مهم است. 

تحقيق رواني اجتماعي و رفتاري
تحقيق در مورد بهينه سازي رفتار براي رسيدن به روش زندگي سالم و نيز انجام مطالعات در مورد 
ابعاد رواني - اجتماعي مؤثر بر پيروي از برنامه هاي كشف زود هنگام و درمان طوالني مدت، 
بويژه در كشورهاي در حال توسعه بسيار مورد نياز است. تحقيق بيشتر براي روشن ساختن اين 
موضوع كه عوامل رواني - اجتماعي، به واسطه تأثير مستقيم بر سيستم فيزيولوژيك، براي مثال 
از طريق عملكرد نورواندكرين و سيستم ايمني، داراي اثر معني دار در ايجاد يا سير بيماري سرطان 

دارند يا خير، الزم است1.

1) Gray, 2001 
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ريشه كني دخانيات
كنار گذاشتن دخانيات به نحو چشمگيري تعداد مرگ هاي ناشي از سرطان، بويژه سرطان هاي ريه 
و حفره دهان و نير مرگ هاي ناشي از بيماري قلبي و عروقي و ساير بيماري هاي مزمن را كاهش 
خواهد داد. تحقيق براي مشخص كردن مؤثرترين راه براي كاهش قابل مالحظه مصرف دخانيات 
در جوامع، بايستي در باالترين اولويت قرار گيرد. چند گام بوضوح مورد نياز است، همانگونه كه 
دامنه مداخالت شامل آگاهي عمومي، آموزش دوران كودكي، اصالح رفتار فردي، اصالح رفتار 
سازمان هاي دولتي و غيردولتي (براي آنهايي كه وابسته به ماليات ها، ترويج و فروش دخانيات 
هستند)، كشاورزي (جايگزيني ساير محصوالت) و قانون گذاري مي باشد. اما شايد مهم ترين آنها، 
ايجاد راهبردهاي آموزش كارآمد براي تضمين عدم آغاز مصرف دخانيات توسط جوانان است، 

امري كه تالش هاي انجام شده براي آن تا به امروز، تا حد زيادي غيركارآمد بوده است. 

شناسايي راهبردهاي كارآمد براي پيشگيري
از بيماري، نوعي راهبرد جهاني تثبيت شده  از واكسن هاي شيرخواران براي پيشگيري  استفاده 
از موارد سرطان  تعداد عظيمي  از  پيشگيري  پتانسيل  اكنون  از آن جايي كه  اقتصادي است.  و 
بايد  تالش ها  عمده  دارد،  وجود   B هپاتيت  واكسن  با  نوزادان  واكسيناسيون  از  استفاده  با  كبد 
در جهت توسعة اين راهبرد پيشگيري به ساير سرطان ها به عمل آيد. مطلب قابل توجه، توليد 
از سرطان گردن  پايين براي پيشگيري  اقتصادي  با صرفه  انساني  پاپيلوما ويروس  واكسن هاي 
رحم، واكسن هاي هليكوباكترپيلوري براي پيشگيري از سرطان معده، واكسن هاي ويروس اپشتين 

بار براي پيشگيري از لنفوم و سرطان نازوفارنكس است. 
با وجود اين كه ارتباط بين تغذيه و سرطان بوضوح نشان داده شده است، عوامل اختصاصي غذايي 
معدودي مرتبط با خطر سرطان، به اثبات رسيده است. انجام بررسي هاي گسترده كنترل شده كه 
راهبردهاي تغذيه اي مختلف را مقايسه مي كند، براي مشخص كردن مزاياي سالمتي ناشي از 

توصيه هاي غذايي مناسب، الزم است. 

كشف زود هنگام سرطان پستان و گردن رحم
در حال حاضر، برنامه هاي غربالگري مؤثر براي سرطان پستان با استفاده از ماموگرافي تنها در 
بررسي هاي  قابل مالحظه آن مي باشد.  به دليل هزينه  اين  چند كشور صنعتي عملي است كه 
اخير بر روي مطالعات كنترل شده گذشته، ترديدهايي را در ارتباط با كارآيي كلي غربالگري از 
طريق ماموگرافي مطرح ساخته اند. انجام بررسي هاي كنترل شده ديگر، نه تنها براي حل و فصل 
موضوع با توجه به نقش ماموگرافي، بلكه براي اكثريت زنان دنيا الزم است تا وجود هر گونه 

114



مزايايي در غربالگري سرطان پستان با استفاده از معاينه پستان به وسيله خود فرد يا ساير روش ها 
به اثبات برسد. 

گرچه برنامه هاي غربالگري سيتولوژي به در حال حاضر مي توان براي كشف زود هنگام سرطان 
گردن رحم در كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي با درآمد متوسط توصيه كرد، اما سرطان گردن 
رحم همچنان مشكل مهم در سالمتي در زنان كشورهاي داراي حداقل توسعه يافتگي مي باشد، 
خواهد  مطرح  موجود  مالي  منابع  براي  را  بسياري  تقاضاهاي  سيتولوژي،  غربالگري  كه  جايي 
ساخت. بررسي راهبردهاي غربالگري مؤثر با هزينه كم، متناسب با همه نوع موقعيت مالي مورد 
نياز است. روش بررسي چشمي با اسيد استيك (VIA) در سرطان گردن رحم، اميدواري ويژه اي 
را حاصل كرده است. عملي بودن اين روش با فناوري (تكنولوژي) سطح پايين موفقيت آميز نشان 

داده شده است و در حال حاضر كارايي آن تحت بررسي است. 

كاربردهاي وسيع درمان هاي موفقيت آميز براي سرطان ها
جريان ثابتي از پيشرفت ها در درمان بسياري از اشكال سرطان وجود داشته است. همچنين يك 
روند كلي در افزايش پيچيدگي در تكنيك هاي تشخيصي و درماني وجود دارد. برخي از درمان هاي 
جديدتر، تنها در مراكز تخصصي درمان سرطان در كشورهاي صنعتي قابل انجام است. برخي 
درمان ها تنها در بيمارستان هاي معدودي، در صورت موجود بودن، در كشورهاي در حال توسعه 
و اغلب حتي نه در بيمارستان هاي عمومي كشورهاي صنعتي، قابل ارائه شدن است. به عنوان 
نتيجه، اكثريت عظيم بيماران سرطاني در دنيا، قادر به بهره گيري از درمان موجود براي سرطان 
نيستند. اين واقعيت ها را بايد به هنگام طرح ريزي و انتخاب بودجه براي چنين كارآزمايي هايي، در 
ذهن بخاطر سپرد. مسئوليِن برنامه هاي كنترل سرطان بايد قويًا انجام كارآزمايي هايي را تشويق 
كنند كه فناوري ها و كاربردهاي عملي در موقعيت هاي مختلف از قبيل كشورهاي كمتر توسعه 

يافته، را بررسي مي كند. 

گسترش الگوهاي مراقبت نگهدارنده مؤثر
WHO راهبردهاي مؤثر با هزينه پايين براي كاهش درد و مراقبت نگهدارنده به وجود آورده 
است. روش هاي كارآمد براي رساندن اين منافع به بيماران در جامعه، براي بسياري از موقعيت ها 
هنوز ايجاد نشده است. ايجاد و بررسي الگوهاي متنوع براي ارائهمراقبت نگهدارنده، بويژه در مورد 
بيمار در خانه، الزم است. الگوهايمراقبت نگهدارنده كارآمد نه تنها براي بيماران سرطاني بلكه 

براي بيماران مبتال به HIV/AIDS و ساير بيماري ها نيز سودمند خواهد بود.
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«مراقبت» جمع آوري مداوم اطالعات براي تصميم گيري در زمينه بهداشت و سالمتي همگاني 
است. در بستر يك برنامه ملّي كنترل سرطان، برنامه مراقبت بايد به طور دائم اطالعاتي را در 
زمينه بروز، شيوع، مرگ و مير، روش هاي تشخيصي، توزيع مرحله بيماري، الگوهاي درماني و 
بقاي بيماران جمع آوري كند. همچنين الزم است همين كار را درباره ريسك  فاكتورهاي مهم و 
شيوع تماس با آن فاكتورها در جمعيت اطالعاتي انجام دهد. بنابراين مراقبت نقشي حياتي در 

تدوين برنامه هاي كنترل سرطان و همچنين موفقيت آنها دارد. 
يك سيستم نظارتي مؤثر و كارآمد به تالش مداوم و اساسي نيازمند است. موفقيت به حاصل 
تحليل دقيق داده هاي جمع آوري شده است؛ لذا براي تخصيص منابع كافي در خصوص برنامه 

ملّي كنترل سرطان (در صورتي كه سيستم نظارتي طرح ريزي شده باشد)، ضروري است. 
يك برنامه جامع ملّي كنترل سرطان به يك سيستم نظارت سرطان، معيارها و عواقب آن وابسته 
است. در طول 50 سال گذشته مفهوم نظارت و كنترل سرطان تحول يافته است. بدين صورت 
كه ثبت سرطان بر پايه جمعيت، قسمت اصلي برنامه كنترل سرطان شده است. اهداف كنترل و 

نظارت سرطان از اين قرار مي باشد: 
• ارزيابي ميزان كنوني بار سرطان و تغييرات احتمالي آن در آينده ؛

• فراهم كردن مباني الزم براي تحقيقات در زمينه سرطان و پيشگيري از آن ؛
كنترل اثرات پيشگيري، كشف زود هنگام، غربالگري، درمان و مراقبت نگهدارنده.• كنترل اثرات پيشگيري، كشف زود هنگام، غربالگري، درمان و مراقبت نگهدارنده.• كنترل اثرات پيشگيري، كشف زود هنگام، غربالگري، درمان و مراقبت نگهدارنده.

محاسبه بار1 سرطان

در دسترس  در جمعيت  انواع مختلف سرطان  و  بار سرطان  ارزيابي  براي  گوناگوني  روش هاي 
مي باشند. 

بروز 
بروز بيماري بطور مشخص يك معيار مهم بار بيماري است؛ زيرا نشان دهندة موارد جديدي است 
كليدي  معيار  يك  پيشگيري  برنامه  بررسي  در  مساله  اين  مي باشند.  پزشكي  توجه  مستلزم  كه 

فصل 9: مراقبت در كنترل سرطان

1) Burden 
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است. اندازه گيري بروز بيماري، مستلزم شناسايي تمام موارد جديد بيماري در جمعيت تعريف شده 
از طريق برخي انواع روش هاي بيماريابي مي باشد و با مقايسه موارد ثبت شده مطمئن شد كه 
فرد بيمار با بيماري اشتباه نمي شود. اين مساله بر عهده ثبت سرطان بر پايه جمعيت است. ثبت 
سرطان ها مي توانند بروز بيماري را براساس نوع بافت شناسي (هسيتولوژيكال) سرطان و يا مرحله 

بيماري در زمان تشخيص نشان دهند. 

مرگ و مير
آمار مرگ و مير بطور گسترده تري مورد استفاده قرار گرفته است، زيرا مدت طوالني تر و معموًال 
براي جمعيت هاي بيشتري در كشور در دسترس مي باشد. اين آمار در مقايسه ميزان بيماري در 
جمعيت هاي مختلف در طول زمان براي مطالعه عوامل خطر متفاوت مورد استفاده قرار مي  گيرد. 
اين آمار همچنين براي ارزيابي نتايج بيماري براي مثال كارايي برنامه هاي پيشگيري، كشف زود 

هنگام و درمان سرطان مورد استفاده قرار مي گيرد. 

سال هاي تلف شده زندگي افراد1   
مفهوم سال هاي زندگي از دست رفته (PYLLS) با فراهم آوردن وزنه اي جهت بررسي اثرات 
مرگ و مير در سنين مختلف، آمار سنتي ميزان مرگ و مير را تصحيح نموده است. اين معيار 
پيدايش  با  و  قرار مي گيرد  بهره برداري  بهداشتي مورد  برنامه ريزي خدمات  در  بطور گسترده اي 
نهاده است.  فراتر  2(QALYs) يك گام  با كيفيت   توأم  زندگي  شاخص هايي چون سال هاي 
اساسًا اين موارد تعيين كنندة طيف مرگ و مير به صورت سير آن و شدت بين شروع يك بيماري 

و مرگ و يا بهبودي از آن مي باشد. 

ميزان بقا
«بقا» و زنده ماندن از سرطان، معياري است كه اغلب براي ارزيابي درمان سرطان مورد استفاده 
بيماراني كه  بيماران مبتال به سرطان و محاسبه نسبت  به پيگيري  بقاء  قرار مي گيرد. محاسبه 
پس از طي دوره هاي زماني متفاوت زنده مي مانند، بستگي دارد. مرحله بيماري يكي از مهم ترين 
عوامل تعيين كننده بقا است. بقاي كلي در جمعيت بازتابي از عوامل متعدد است. مرحله بيماري 
تحت تأثير كشف زود هنگام يا غربالگري و كارايي و در دسترس بودن درمان است. بقاي مربوط 
كارايي درمان محسوب مي شود؛ هر چند كه در جمعيت هاي  با  به مرحله، شاخص مرتبط تري 

 2) Person-years of life lost
1) Quality – adjvsted life years 
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مختلف و در طول زمان تغيير مي كند. 

شيوع 
شيوع سرطان مقياسي جهت اندازه  گيري بار سرطان1 و نشان دهنده تعداد بيماران زنده اي مي باشد 
كه نيازمند مراقبت هاي پزشكي هستند. در هر حال، هيچ گونه تعريف استانداردي از شيوع موارد 
سرطان وجود ندارد. در تئوري به شخصي مربوط مي شود كه قبًال تشخيص داده شده كه سرطان 
دارد و هنوز زنده است؛ ولي اين تعريف شامل افرادي مي شود كه مدت هاست زنده مانده  و درمان 
شده اند، لذا بندرت به بار بيماري ـ اگر آن را براي تعيين تخصيص منابع بكار ببريم ـ مربوط 
مي شود. يك تعريف معقول اين است كه فقط بيماراني را در نظر بگيريم كه بين صفر تا پنج سال 
پس از تشخيص زنده مانده اند، زيرا اين معيار، برآروردي از دوره درمان فعال و پيگيري موارد 

است. 
شيوع را مي توان مستقيمًا به وسيله برخي ثبت سرطان ها از موارد ثبت شده در بايگاني آنها كه 
هنوز نمرده اند برآورد كرد. همچنين شيوع را مي توان از منحني ها و نمودارهاي بقا و بروز بيماري 
اگر  يا  و  آورد  به دست  سال)   10 تا   5 (مثًال  بوده اند  زنده  كوتاهي  مدت  كه  كساني  براي  حتي 
داده هاي مربوط به بقا و بروز بيماري براي مدت طوالني در دسترس باشد، مي توان حتي براي 

افرادي كه مدت طوالني در قيد حيات بوده اند نيز محاسبه كرد. 

ثبت سرطان مبتني  برجمعيت

ثبت بيماري جزئي از سيستم نظارتي و كنترلي مربوط به بيماري مي باشد؛ ولي ثبت سرطان در 
مقايسه با ثبت ديگر بيماري ها بسيار مهم تر و موفقيت آميزتر بوده است. اين به خاطر طبيعت جدي 
پزشكي دسترسي  مراقبت هاي  به  كه  اندكي  بجز جوامع  كه  بدين جهت  بيشتر سرطان هاست؛ 
ندارند، بيماران معموًال هميشه براي درمان و تشخيص سرطان مراجعه مي كنند. اين مسأله توسعه 
و استفاده از ثبت سرطان ها را امكان پذير ساخته است؛ خصوصًا ثبت سرطان براساس جمعيت را 

كه بروز موارد وقوع سرطان را در جمعيت هاي تعريف شده در خطر مشخص مي كند2.  
در يك  به سرطان  مبتال  درباره هر شخص  را  اطالعاتي  براساس جمعيت  ثبت سرطان  برنامه 
جمعيت تعريف شده جمع آوري مي كند كه معموًال شامل افرادي است كه در يك منطقه جغرافيايي 
تعريف شده زندگي مي كنند. همكاري تخصص هاي پزشكي و خدمات مراقبتي بهداشتي براي 

1) Hakama, 1975 
2) Disability – adjusted life years
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موفقيت برنامه ثبت سرطان بسيار مهم است. برنامه ثبت سرطان براساس جمعيت فرآهم كننده 
ميزان بروز سرطان مي باشد و تاكيد آن بر اپيدميولوژي و بهداشت همگاني است. 

يك منبع اصلي اطالعات و توصيه ها در زمينه ثبت سرطان براساس جمعيت و همچنين داده هاي 
بخشي  تحقيقات سرطان1 مي باشد كه  بين المللي  آژانس  ثبت هايي،  از چنين  بين المللي حاصل 
از IARC مي توان براي هرگونه برنامه و يا  از WHO است كه در ليون فرانسه قرار دارد. 

سازمان دهي ثبت سرطان استفاده كرد.
از  آنها. برخي  بر كميت  تا  تاكيد كرد  بر كيفيت داده هاي جمع آوري شده  بايد  در ثبت سرطان 
ثبت هاي موفق و مؤثر، براي هر بيمار داده هاي محدودي را جمع آوري مي كنند. سازمان هاي ثبت 
در كشورهاي در حال توسعه بايد تنها به جمع آوري اطالعات پايه اي بپردازند كه شامل شناسايي 
مورد (شامل سن و جنس)، نژاد، تاريخ بروز، مكان و هيستولوژي تومور باشد كه موثق ترين مبناي 
تشخيص است. اطالعات ديگري كه بسيار مفيدند شامل مرحله بيماري و نتيجه بقاي بيماري 

مي باشد. 
بسيار  سرطان  كنترل  ملي  برنامه  توسعه  در  جمعيت  براساس  سرطان  ثبت  نظام  يك  برقراري 
الگوهاي  به  مربوط  اطالعات  جمع آوري  و  كردن  مستند  در  ثبت  نظام هاي  اين  است.  مطلوب 
سرطان در يك كشور، يا منطقه معين فوايد زيادي دارند. همچنين در ارزيابي سرطان، مطالعه 
بقاي حاصل از سرطان و ارزيابي روند بروز سرطان در طول زمان داراي كارايي ويژه اي مي باشد. 

بنابراين براي ارزيابي برنامه هاي ملّي كنترل سرطان حائز اهميت شدند. 
با  رابطه  در  اطالعاتي  ارزشمند  منابع  فراهم كننده  بيمارستان  بر   مبتني  اطالعاتي  سيستم هاي 
روش هاي تشخيص، پراكندگي مرحله، روش هاي درماني و پاسخ به درمان و بقا مي باشند، هر 
ارجاع موارد و پوشش جمعيت غيرقابل  با بروز سرطان به سبب  چند اطالعات دقيق در رابطه 

حصول است.

آمار مرگ و مير سرطان

اطالعات مرگ حاصل از سرطان در جمعيت توسط سيستم هاي ثبت شهري كه رويدادهاي حياتي 
(تولد، ازدواج و مرگ) را ثبت مي كنند، جمع آوري مي شود. سازمان مسؤول اين ثبت ها در بين 
كشورها متفاوت است. معموًال اولين سطح جمع آوري اطالعات و پردازش آنها سازمان هاي شهري 

يا استاني است، تطبيق آمار ملّي نيز وظيفه وزارت بهداشت و يا وزارت كشور مي باشد. 
آمار مرگ و مير براساس گواهي مرگ جمع آوري مي شود، در اين گواهي اطالعاتي در مورد مرگ 

1) Jensen et al, 1991 
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و علت آن ذكر شده است و معموًال يك پزشك متخصص آن را صادر كرده است. 
طبقه بندي بين المللي بيماري ها (ICD) يك سيستم هماهنگ از فهرست، كدبندي و يك فرم 
پيشنهادي براي گواهي مرگ را فراهم مي كند1. آمارهاي مرگ و مير براساس علت زمينه اي مرگ 

كه لزومًا برابر با وجود يك تومور خاص نيست، به دست مي آيند. 
تقريبًا 2/5 جمعيت جهان به وسيله سيستم هاي ثبت حياتي ملي كه آمارهاي مرگ و مير ناشي 
يافته  توسعه  تمام كشورهاي  را جمع آوري مي كنند، تحت پوشش هستند كه شامل  از سرطان 
و برخي از كشورهاي در حال توسعه مي باشد. حتي هنگامي كه آمارهاي ملّي منتشر مي شوند، 
كيفيت آنها در تمامي كشورها يكسان نيست. در برخي، پوشش جمعيتي ناكامل است و آمار مرگ 
و مير به دست آمده بطور نامعقولي پايين مي باشد و در بعضي ديگر كيفيت اطالعات مربوطه به 

دليل مرگ، ضعيف است. 

روش پله اي WHO براي اندازه گيري فاكتورهاي خطر كليدي

WHO)، ابزار مراقبتي توصيه شده از سوي WHO)، ابزار مراقبتي توصيه شده از سوي WHOبراي  STEPS) براي مراقبت WHO روش پله ايWHO روش پله ايWHO
ارزيابي ريسك فاكتورهاي كليدي در خصوص بيماري هاي غيرواگير مي باشد. WHO در حال 
بر  نظارت  و  مراقبت  مطالعات،  براي  اصلي  متغيرهاي  تعريف  براي  مشترك  رهيافتي  ساختن 
كشورهاي  در  و  زمان  طول  در  داده ها  بين  قياس پذيري  آوردن  به دست  نيز  هدف  ابزارهاست. 

مختلف مي باشد. 
اين روش به كشورهاي با درآمد پايين و درآمد متوسط نقطه شروعي را ارائه مي دهد تا اقدام به 
پيشگيري از بيماري غيرواگير نمايند. اين كار روش تسهيل شده اي است كه ابزارها و روش هاي 
استانداردي را به صورت قسمتي از همكاري فني با كشورها خصوصًا كشورهايي كه فاقد منابع 

كافي مي باشند، در اختيار آنها قرار مي دهد. 
را نمي توان اصالح كرد، در هر سيستم  بيماري  با  فاكتورهاي مرتبط  از  آنجايي كه بسياري  از 
نظارتي تاكيد بايد بر ريسك فاكتورهايي باشد كه اصالح پذيرند. بررسي تنها هفت ريسك فاكتور 
منتخب كه بازتاب قسمت اعظم موضوع اصلي بيماري هاي غيرواگير در آينده مي باشند، مي تواند 

معياري از موفقيت اين برنامه ها باشد (جدول 9 - 1).

1) IARC 
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منطق گزينش ريسك فاكتورهاي كليدي اين است كه آنها بيشترين تأثير را بر مرگ و مير و 
بيماري زايي بيماري هاي غيرواگير دارند. با بكارگيري پيشگيري هاي اوليه مؤثر، اصالح، امكان پذير 
مي باشد. به اثبات رسيده است كه اندازه گيري اين عوامل خطرساز، امكان پذير و قابل اطمينان 

است و اين اندازه گيري ها با استفاده از متدهاي استاندارد قابل قبول، حاصل مي شود. 
روش پله اي، گسترش يك سيستم ارزيابي پيچيده و جامع را كه به نيازهاي بومي بستگي دارد، 
اضافه كردن  و  استاندارد  پرسشنامه هاي  بكارگيري  با  كشورها   .(9  -  1 (شكل  مي سازد  ميسر 
اولين گام را برمي دارند.  الكل و دخانيات،  معيارهاي مناسب مربوط به رفتارهايي مانند مصرف 
پرسش هايي كه داده هاي كليدي براي هر كدام از اين زمينه ها را تشكيل مي دهند، ساده و تعداد 

آنها اندك است و مقايسه بين المللي آنها هم امكان پذير است. 
معاينات  انجام  شرايط  آوردن  فراهم  با  مي توانند  كشورها  شد،  برداشته  گام  اولين  كه  هنگامي 
كه  است  بيوشيميايي  اطالعات  جمع آوري  شامل  گام  سومين  بپيمايند.  را  گام  دومين  فيزيكي، 
اغلب با نمونه گيري از خون صورت مي گيرد. در هر مرحله اي براي هر ريسك فاكتور يك سري 
اطالعات  دارد.  وجود  اختياري  اطالعات  و  اضافي  اطالعات  سري  يك  نيز  و  اصلي  اطالعات 

پيچيده تر در صورتيكه منابع اجازه دهند، اضافه مي شوند.
WHO تاكيد دارد كه براي تداوم برنامه آماري و نظارتي، اطالعات اندك ولي با كيفيت باال، از 
اطالعات بسيار ولي با كيفيت ضعيف ارزشمندتر مي باشند. در مقياس كشوري، اجراي اين روش 
پله اي فراهم آورندة اطالعات پايه راهبردي مربوط به بهداشت و سالمت همگاني مي باشد كه 
مي تواند به عنوان مبنايي براي برنامه ريزي و نظارت بر برنامه ها مورد استفاده قرار گيرند. اين 
فرآيند متوالي و مرحله به مرحله، يك قابليت ملّي ايجاد مي كند به گونه اي كه اجراي برنامه هاي 

مؤثر و مفيد پيشگيري از بيماري ها را امكان پذير مي سازد. 

جدول 1- 9: عوامل خطرساز مشترك بيماري هاي غيرواگير اصلي
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(STEPS) براي مراقبت WHO شكل 1 - 9: روش پله اي

و  پرسنل  شامل  و  دارد  منابع  مداوم  بكارگيري  به  بستگي  مؤثر  نظارتي  سستم  يك  برقراري 
تكنولوژي براي ارتباطات، جمع آوري اطالعات و تجزيه و تحليل آنهاست. يك آژانس مركزي و 
يا اصلي و مهم بايد تعيين شود تا فعاليت هاي نظارتي و آماري را جهت دهي كند و گزارش آماري 

كلي دوره اي را ارائه كند. يك شيوه مشاركتي نيز الزم است كه كارهاي زير را انجام دهد: 
• اطالعات را از تمامي آژانس هاي شركت كننده در برنامه بگيرد ؛

• بطور جمعي فعاليت هاي نظارتي و آماري را برنامه ريزي كند و فعاليت ها را گسترش دهد ؛
• به صورت مشترك، اطالعات به دست آمده را تفسير كند ؛

• به صورت مشترك به ارزيابي عملكرد و ضعف سيستم نظارتي بپردازد ؛
بنابراين آژانس هاي شركت كننده چه در سطح ملي و چه در سطح بومي، بايد بطور مشترك • بنابراين آژانس هاي شركت كننده چه در سطح ملي و چه در سطح بومي، بايد بطور مشترك • بنابراين آژانس هاي شركت كننده چه در سطح ملي و چه در سطح بومي، بايد بطور مشترك 

گردانندة اين سيستم و ناظر بر اطالعات به دست آمده باشند. 

زير ساخت هاي نظارتي
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 در حال حاضر شواهد اندكي وجود دارد كه استفاده متعادل از منابع به طور مشترك توسط 
دستگاههاي دولتي و غير دولتي در جهت كنترل سرطان در جمعيتهايباال را نشان دهد.

شواهد موجود اين امكان را به ما مي دهند كه حداقل از 1/3، از 10 ميليون مورد سرطاني 
كه بطور ساالنه در سراسر دنيا اتفاق مي افتد، جلوگيري كنيم. اطالعات كنوني، همچنين 
كشف زود هنگام و درمان مؤثر، 1/3 ديگر موارد را امكان پذير مي سازند. كاهش درد و 
را بهبود  آنان  بيماران و خانواده هاي  مراقبت هاي تسكيني مي توانند كيفيت زندگي آن 
بخشند. با مديريت شايسته و مناسب كه شامل برنامه ريزي، اجرا، نظارت و ارزيابي دقيق 
مي باشد، اجراي برنامه هاي ملي كنترل سرطان، اصولي ترين راه هاي كنترل سرطان، حتي 
در جاييكه منابع به شدت محدود مي باشد را در اختيار قرار مي دهد. اين بدين دليل است 
كه اجراي يك برنامه ملي كنترل سرطان در جاهايي توصيه مي گردد كه بيماري شايع 
است و اين نياز وجود دارد كه مفيدترين و كارآمدترين استفاده از منابع محدود به عمل 

آيد. 
و  راهبردي  روش هاي  بررسي  معناي  به  سرطان  كنترل  ملّي  برنامه  يك  برنامه ريزي 
گزينش راه هايي است كه امكان پذير، مؤثر و مقرون به صرفه هستند و در ضمن شرايط 

ويژه كشور نيز بايد در نظر گرفته شود. (فصل 10)
آنها مي بايست به خوبي  نياز دارد كه تمامي  اجراي يك برنامه به منابع و فرآيندهايي 
مديريت شوند. اين موضوع در فصل 11 به همراه طرح هاي بين المللي كه برنامه ملي 
قرار خواهند  مورد بحث  كند،  استفاده  آنها  از  تجربه  عنوان  به  كنترل سرطان مي تواند 
گرفت. به عالوه بررسي و ارزيابي اين فعاليت ها به منظور حصول اطمينان از اينكه، در 

رسيدن به اولويت هاي تعيين شده، كمك مي كنند، ضروري است (فصل 12).

مديريت برنامه ملي كنترل سرطان

بخش
سوم





بروز سرطان و  براي كاهش  برنامه سالمت همگاني است كه  برنامه ملي كنترل سرطان يك 
مرگ و مير حاصل از آن و بهبود كيفيت زندگي بيماران سرطاني در يك كشور يا منطقه خاص 
طرح ريزي شده است و از طريق اجراي سيستماتيك و مناسب راهبردهاي مبتني بر شواهد جهت 
پيشگيري، كشف زود هنگام، درمان ومراقبت نگهدارنده بيشترين استفاده را از منابع در دسترس 

مي  برد.
كيفي  مديريت  براساس  سرطان  كنترل  ملي  برنامه  اساسي  اصول  خالصه كننده  زير  فهرست 

 :(ISO, 1997) مي باشد
جهت دهي اهداف كه بطور پيوسته فرآيندها را به سمت ارتقاء سالمتي و كيفيت زندگي افراد • جهت دهي اهداف كه بطور پيوسته فرآيندها را به سمت ارتقاء سالمتي و كيفيت زندگي افراد • جهت دهي اهداف كه بطور پيوسته فرآيندها را به سمت ارتقاء سالمتي و كيفيت زندگي افراد 

تحت پوشش اين برنامه، سوق مي دهد.
تمركز و توجه به نيازهاي مردم، كه به معناي توجه بر جميعت هدف و در عين حال پاسخ • تمركز و توجه به نيازهاي مردم، كه به معناي توجه بر جميعت هدف و در عين حال پاسخ • تمركز و توجه به نيازهاي مردم، كه به معناي توجه بر جميعت هدف و در عين حال پاسخ 

داده به نيازهاي تمامي افراد و فعاليت فعاالنه آنها مي باشد.
فرآيند تصميم گيري سيستماتيك، كه براساس مدارك، ارزش هاي اجتماعي و استفاده كارآمد • فرآيند تصميم گيري سيستماتيك، كه براساس مدارك، ارزش هاي اجتماعي و استفاده كارآمد • فرآيند تصميم گيري سيستماتيك، كه براساس مدارك، ارزش هاي اجتماعي و استفاده كارآمد 

از منابع مي باشد و به نفع اكثريت جمعيت هدف است.
• رويكرد جامع و سيستماتيك، به اين معنا كه برنامه مورد نظر يك سيستم جامع با اجزاي 
كليدي مرتبط در سطوح مختلف مراقبت، اشتراك در هدف، ادغام شده با برنامه هاي ديگر 
سيستم بهداشتي و متناسب با زمينه هاي اجتماعي باشد، و بطور مجزا و خود محوري عمل 

ننمايد.  (شكل 1- 10).
رهبريت كه شفافيت و اتحاد افراد را ايجاد مي كند و همچنين كار گروهي، شركت گسترده، • رهبريت كه شفافيت و اتحاد افراد را ايجاد مي كند و همچنين كار گروهي، شركت گسترده، • رهبريت كه شفافيت و اتحاد افراد را ايجاد مي كند و همچنين كار گروهي، شركت گسترده، 
امكان پذير  را  گرفته  صورت  تالش هاي  متقابل  تشخيص  و  مداوم  آموزش  فرآيند،  انجام 

مي سازد. 
شراكت، كارايي را از طريق ارتباطات دو جانبه مفيد كه براساس اعتماد و قابليت هاي تكاملي • شراكت، كارايي را از طريق ارتباطات دو جانبه مفيد كه براساس اعتماد و قابليت هاي تكاملي • شراكت، كارايي را از طريق ارتباطات دو جانبه مفيد كه براساس اعتماد و قابليت هاي تكاملي 

فصل 10: طراحي برنامه ملي كنترل سرطان

برنامه ملي كنترل سرطان چيست؟
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برنامه ملي كنترل سرطان 

شكل گرفته اند، افزايش مي دهد و در آن شركت كنندگان از بخش ها و رشته هاي مختلفي با 
يكديگر شراكت مي كنند. 

خالقيت، ابتكار و ارتقاء مداوم، براي افزايش عملكرد و پاسخ دادن به گوناگوني هاي فرهنگي • خالقيت، ابتكار و ارتقاء مداوم، براي افزايش عملكرد و پاسخ دادن به گوناگوني هاي فرهنگي • خالقيت، ابتكار و ارتقاء مداوم، براي افزايش عملكرد و پاسخ دادن به گوناگوني هاي فرهنگي 
و اجتماعي و نيازهاي جديد كه با تغيير محيط، بروز مي كنند. 

شكل 1-10: برنامه ملي كنترل سرطان: روش سيستماتيك و جامع
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چرا بايد برنامه مّلي كنترل سرطان را برقرار كنيم؟

بخش هاي گذشته اين كتاب، پيش زمينه علمي مربوط به دانش امروزي ما از داليل سرطان و 
اجراي كنترل سرطان را فراهم كردند كه اين اجزاء عبارتند از: پيشگيري، كشف زود هنگام، درمان 
و مراقبت نگهدارنده، تحقيقات در زمينه كنترل سرطان، نظارت و بررسي سرطان. با برنامه ريزي 
دقيق و اولويت هاي صحيح، اجراي يك برنامه ملّي كنترل سرطان، منطقي ترين و اصولي ترين 
وسيله دستيابي به كنترل سرطان در حد مطلوب را ارائه مي دهد، حتي در جاهاييكه منابع به شدت 
محدود مي باشند. به اين دليل در هر جا كه بار بيماري قابل مالحظه است اجراي برنامه ملي 
كنترل سرطان توصيه مي شود عوامل خطر سرطان روند روبه افزايش دارند و بايد كارآمدترين 

استفاده از منابع محدود به عمل آيد. 
سرطان  كنترل  براي  دسترس  در  منابع  كه  دارد  وجود  احتمال  اين  دقيق،  برنامه ريزي  بدون 
هيچگونه  براي جمعيت هدف  منابع  اين  از  استفاده  و  نگيرد  قرار  استفاده  مورد  مفيد  به صورت 



مزيتي نداشته باشد. در غياب هر گونه مكانسيم ملي جهت دهي و ساماندهي، اين امكان وجود 
دارد كه منابع محدود عمدتًا براي درمان سرطان توسط بيمارستان هاي مشهور بكار گرفته شوند. 
چنين مؤسساتي اغلب در خدمت گروه هاي خاصي مي باشند و ممكن است نقش اندكي در كاهش 
بار ملي سرطان داشته باشند. در مقابل، يك برنامه ملي كنترل سرطان از يك سري فعاليت هاي 
دسته جمعي تشكيل شده است كه تمامي جنبه هاي كنترلي و پيشگيري سرطان را پوشش مي دهد 
و با اختصاص مناسب منابع موجود به فعاليت هاي گوناگون و با تحت پوشش قرار دادن مناسب 

جمعيت به فعاليت مي پردازند. 

كدام كشورها داراي برنامه هاي ملي كنترل سرطان هستند؟

در يك مطالعه توسط WHO در سال 2001 ظرفيت ملي 167 براي پيشگيري و كنترل سرطان 
و همچنين ساير بيماري هاي غيرواگير مورد بررسي قرار گرفت1. نتايج اين بررسي (جدول 1- 5) 
نشان مي دهند كه تقريبًا نيمي از اين 167 كشور برنامه يا طرح براي كنترل سرطان داشتند. 
تقريبًا دو سوم آنها داراي دستورالعمل هاي ملي در زمينه پيشگيري از سرطان بودند و نيمي از 
آنها اظهار داشتند كه دستورالعمل هاي مديريت را تهيه كرده اند. اگر چه به دست آوردن داده ها و 
اطالعات عيني مشكل بود (دو سوم كشورهاي داراي مداركي مستند مبني بر تأييد وجود چنين 
برنامه ها و دستورالعمل هايي نبودند) اّما اين بررسي نشان داد كه در بسياري از كشورها اين آگاهي 

در زمينه نياز به طرح كردن برنامه هايي براي پيشگيري و كنترل سرطان وجود داشت.
براساس اطالعات به دست آمده از جلسه WHO در سال 2000 در زمينه برنامه هاي ملي كنترل 
بودند كه شامل  برنامه هاي جامع ملي كنترل سرطان  تنها كشورهاي محدودي داراي  سرطان 
پيشگيري، كشف زود هنگام، درمان ومراقبت نگهدارنده باشد. كشورهاي گوناگوني در حال تهيه 
طرح هاي مهمي در سطح استاني يا اياالتي بودند، و كشورهاي ديگري نيز به يك يا دو منطقه 

كه اولويت داشت، توجه داشتند و پوشش طرح آنها در موارد خاصي بود. 
به  آرام  اقيانوس  آمريكايي و غرب  برنامه هاي ملي كنترل سرطان در كشورهاي  اصلي  اجزاي 
ترتيب در جدول هاي 2 - 10 و 3 – 10 با مثال توضيح داده شده اند. در قاره آمريكا برنامه هاي 
جامع كنترل سرطان كه در برگيرنده، طيف كامل پيشگيري، كشف زود هنگام درمان ومراقبت 
نگهدارنده براي يك يا چند سرطان،  باشند در كشورهاي زير وجود دارند: برزيل، كانادا، شيلي، 
گامبيا و ايالت متحده آمريكا. بيشتر كشورها در طرح هاي ويژه سرطان شركت دارند، اين طرح ها 
امكان دارد كه خيلي جامع نباشد اّما براي بروز سرطان برنامه ريزي شده اند و در برگيرنده برخي 

1) WHO,2001b 
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جنبه هاي كنترل سرطان مي باشند. در آمريكاي التين، خدماتمراقبت نگهدارنده براي مردم مبتال 
به سرطان هاي پيشرفته، به تازگي جزء مراقبت هاي سرطان قرار گرفته است. 

در غرب اقيانوس آرام، غربالگري سرطان گردن رحم، برنامه هاي ملي كنترل مصرف دخانيات، 
براي  قانون  وضع  مي شود.  اجرا  كه  است  فعاليت هايي  جزء   B هپاتيت  روتين  واكسيناسيون  و 
در دسترس قرار دادن مورفين در كمتر از نيمي از اين كشورها تصويب شده است و نظارت بر 

پيشرفت برنامه كنترل سرطان بطور مداوم در چهار كشور در اين منطقه صورت مي گيرد. 
تجربه برنامه كنترل سرطان در كراال (Kerala)، هند در كادر 10 - 1 توضيح داده شده است. 
برنامه در  اين  برنامه ملّي كنترل سرطان و همچنين مزاياي  موانع مشترك و معمولي در يك 

جدول 10 - 4 خالصه شده اند.

جدول 10- 1: ظرفيت ملي براي كنترل و پيشگيري سرطان
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Source: World Health Organization (2001b) Assessment of national capacity for 
noncommunicable disease prevention and control. The report of a global survey. 
Geneva, WHO.
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جدول 2-10: كنترل سرطان در كشورهاي آمريكايي
 (كشورهايي كه داراي برنامه جامع و يا جزئي كنترل سرطان مي باشند)

جدول 3-10: كنترل سرطان در كشورهاي غرب اقيانوس آرام و كشورهايي با
برنامه هاي چند وجهي براي فعاليت هاي كنترل سرطان
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چه كساني بايد درطراحي برنامه ملي كنترل سرطان مشاركت كنند؟

انگيزه اجراي يك برنامه ملي كنترل سرطان و يا ارتقاء عملكرد برنامه كنوني مي تواند حاصل 
بخش هاي متفاوتي در كشور باشد و يا مي تواند فعاليتي مشترك توسط سازمان هاي بين المللي 
با اعضايش و ديگر شركايش، يك راهبرد جهاني را براي  با همكاري نزديك   WHO  باشد. 
پيشگيري و كنترل بيماري هاي غيرواگير مدنظر قرار داده است كه در آن كنترل سرطان به عنوان 
يكي از اولويت هاي اصلي در نظر گرفته شده است. نمايندگي هاي اصلي WHO، دفاتر كشوري 
و منطقه اي مي توانند فراخوانده شوند تا در حمايت از ارتقاء برنامه ملي كنترل سرطان در مقياس 

كشوري يا منطقه اي، توصيه ها و كمك هاي فني را فراهم آورند.
با بسيج مناسب تمام ذينفعان، مي توان برنامه هاي كنترل سرطان را به نحوي اجرا كرد كه قابل 
پذيرش مردم باشد و از نظر هزينه براي مردم قابل پرداخت بوده، و هماهنگ با ديگر برنامه هاي 
از واحدهاي بهداشتي  ملي بهداشتي باشد و همچنين بطور مؤثري با بخش هاي ديگر، به غير 
كه مربوط به كنترل سرطان مي باشند مرتبط گردد. افراد شركت كننده در تدوين دستورالعمل ها 
و اجراي خط مشي كلي برنامه ملي كنترل سرطان، مي بايست متخصصان بهداشت داراي تجربه 
ديگر  و  در سرطان  بزرگتر، متخصصان  مقياس  در  بهداشتي  برنامه هاي  و  بيماري ها  كنترل  در 
كاركنان خدمات بهداشتي، گروه هاي بيماران و نمايندگان ديگر بخش هاي مربوطه باشند. رهبران 
دولتي و غيردولتي در زمينه سرطان مي بايست از نزديك با يكديگر همكاري كنند تا يك برنامه 
موفقيت آميز را اجرا كنند. برنامه ملي كنترل سرطان مي بايست شامل عموم جامعه باشد، مخصوصًا 
كسانيكه آگاهي و دانش آنها از اين مسأله مي تواند نيروي اصلي در مبارزه با سرطان باشد. سرطان 
به عنوان يكي از جنبه هاي مهم و رو به رشد برنامه هاي ملي بهداشتي، مستلزم توجه باالترين 

سطوح دولت و جامعه است.
همكاري و تعهد سياسي نيز بسيار مهم مي باشد و بخشي از مسئوليت رئوساي سالمت و بهداشت 
مشكالت  از  را  جامعه  عموم  و  بهداشتي  متخصصان  سياسي،  رهبران  كه  باشد  اين  مي بايست 
برنامه ملّي كنترل سرطان آگاه سازند و به آنها اطالع دهند كه براي اجراي موفقيت آميز طرح چه 
بايد كرد. مخصوصًا بسيار حائز اهميت است كه بر ماهيت چند جانبه اين مشكل، نقش اساسي 
و  درمان  نقش  همچنين  و  هنگام  زود  تشخيص  كنوني  نقش  و  سرطان  كاهش  در  پيشگيري 

مراقبت نگهدارنده، تاكيد نمود. 
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چگونه برنامه ملي كنترل سرطان طراحي مي شود؟

بطور ايده آل، فرآيند اجراي برنامه ملي كنترل سرطان مي بايست ساماندهي شده، مردمي، قدرتمند 
و واقع گرايانه باشد و مرزهاي برنامه در ارتباط با محيط سياسي، پزشكي و اجتماعي كشور مربوطه 
تعريف  شود. يك برنامه ملّي كنترل سرطان، نيازمند توجه به مسائل مالي، تكنيكي، مديريتي و 
توسعه سياست هاي مبتني بر شواهد و شركت تمامي ذينفعان است. هدف مي بايست گسترش 
فعاليت هاي متعادل كنترل سرطان و گسترش آن در تمام كشور به شيوه اي مناسب باشد. اگر چه 
واضح است كه اهداف و اولويت ها مي بايست مطابق شرايط هر كشور باشد، اّما روند طراحي برنامه 
در تمامي كشورها (چه برنامه هايي كه قرار است براي اولين بار اجرا شود و چه برنامه كه نيازمند 
بازبيني براي ارتقاء كارايي هستند) همگي اساسًا مشابه يكديگر مي باشند بنابراين استفاده از الگوها 
امكان پذير است. پس از انتشار اولين رساله WHO، كشورهاي گوناگوني ساختارهايي را براي 
برنامه هاي جامع ملي كنترل سرطان تشكيل داده اند كه ارزش بيشتري به مدل اصلي مي دهد كه 

توسط WHO شرح داده شده است. مثالي از چنين مدلي در 10 - 2 نشان داده شده است. 
مدل زير براساس آن تجربيات است و شامل مراحلي براي برنامه ريزي و اجراي يك برنامه ملي 
فازها مستلزم  اين  كنترل سرطان مي باشد. همان طور كه مدل شكل 10 - 2 نشان مي دهد، 
شركت فعال افراد در يك مسير دايره اي و تجربه كردن تبادل مداوم اطالعات براي تصميم گيري 

مي باشد، بنابراين پيشرفت و اصالح را براساس نيازها و دانش جديد امكان پذير مي سازد. 

جدول 4 - 10: موانع معمول و مزاياي برنامه ملّي كنترل سرطان
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فرآيند برنامه ريزي در ادامه بحث شرح داده مي شود. فصل 11 مربوط به اجراي برنامه است و 
فصل 12 به ارزيابي و نظارت برنامه مي پردازد. 

شكل 10)- 2) چارچوپي براي كنترل و پيشگيري جامع سرطان

ارزيابي اهميت مشكل سرطان
به عنوان اولين گام، يك برنامه ملّي كنترل سرطان، نياز به تجزيه تحليل بار سرطان و عوامل 
خطر در منطقه هدف و همچنين ارزيابي قابليت ها دارد. (تجزيه و تحليل امكانات موجود، برنامه ها 
و خدمات كنوني در مقياس اجتماعي وسيع تر). چهار گروه از اطالعات براي آناليز آغازين الزم 

است: 
- داده ها و اطالعات جمعيتي ؛

- اطالعات مربوط به سرطان و ريسك فاكتورها ؛
- اطالعاتي دربارة ديگر بيماري ها ؛

- ارزيابي قابليت ها. 
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اطالعات جمعيتي 
بطور كلي، داده هاي جمعيتي، با برآوردهاي مناسب، تقريبًا به سادگي از طريق سرشماري هاي ملّي 
قابل دسترسي مي باشند. به خاطر آنكه آمار سرطان در رابطه با سن، جنس و در برخي كشورها، 
در رابطه با نژاد بسيار متفاوت مي باشد، اطالعات در زمينه ويژگي هاي جمعيتي بسيار ضروري و 

مهم مي باشد. 

اطالعات مربوط به سرطان و عوامل خطر سرطان
اطالعات اپيدميولوژيكي درباره فراواني سرطان و دانش عوامل مسبب اين بيماري و اطالعاتي 
درباره چگونگي پرهيز از اين عوامل، مبنايي است براي تعيين اينكه در كجا بايد تاكيد بر برنامه 
كنترل سرطان صورت گيرد. جزئيات فرآيندهاي مورد نياز براي ارزيابي و نظارت بر سرطان در 
فصل 9 آورده شده  است. يك برنامه نظارتي سرطان، كه براساس ثبت سرطان در جمعيت شكل 
گرفته باشد، نقش مهمي را در فراهم آوردن اطالعات الزم براي اجرا و ارزيابي پيشرفت برنامه 

ملّي كنترل سرطان ايفا مي كند.
براي ارزيابي جامع بار سرطان، داشتن اطالعاتي درباره بروز، بقاء و مرگ و مير حاصل از آن براي 
تمامي انواع سرطان ها و همچنين براي شايع ترين اشكال بيماري  الزم است. ديگر شاخص هاي 
بار بيماري مانند شيوع، (DALY) ، (PYLL)، را مي توان محاسبه كرد. چنين اطالعاتي براي 
مرتبط  بهداشتي  مراقبت  خدمات  طراحي  شامل  سرطان  كنترل  ملّي  برنامه  اولويت هاي  تعيين 
با سرطان اساسي است. اگر ثبت سرطان براساس جمعيت وجود نداشته باشد، بروز سرطان را 

مي توان فقط تخمين زد. 
هنگامي كه اطالعات مربوط به بروز بيماري و مرگ و مير براي چندين سال در دسترس  باشند، 
ارزيابي تغييرات فراواني سرطان در طول زمان در گروه هاي سني (يا سال تولد)، جنسيت و يا 
ديگر ويژگي هاي جمعيتي امكان پذير مي باشد. از اين داده ها مي توان براي برآورد تغييرات احتمالي 
كلي  تغييرات  آينده،  پيش بيني  براي  متغييرها  مهم ترين  كرد.  استفاده  آينده،  در  الگوي سرطان 
جمعيت، تغيير ساختار سني جمعيت و شيوع عوامل خطر مهم خصوصًا مصرف دخانيات در 20 - 
30 سال قبل مي باشد. در برآورد بار آينده سرطان، تغييرات احتمالي در اهميت نسبي سرطان هاي 
آن  از  مير حاصل  و  بروز سرطان و مرگ  پيش بيني  و  معيارهاي كنترل سرطان  تأثير  مختلف، 
حائز اهميت مي باشند. در تمام پروژه ها معموًال اين فرض مي باشد كه آمار گذشته در زمينه وقوع 
مرگ و مير حاصل از سرطان اكنون نيز بكار مي آيند و مي توان از آنها براي پيش بيني تغييرات در 
جمعيت استفاده كرد. اين فرضيه اغلب داراي خطاست. تجربه نشان داده است كه براي بسياري 
از سرطان ها تغييرات گذشته استمرار نداشته  اند زيرا ريسك فاكتورهاي محيطي تغيير كرده اند و 
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تكنيك هاي جديدي براي پيشگيري، كشف زود هنگام و درمان به وجود آمده  است. با اين وجود، 
اين برآوردها، معيار مفيدي را فراهم مي آورند كه تأثير تمامي تغييرات آينده، از جمله بكارگيري 

برنامه ملّي كنترل سرطان را مي توان ارزيابي كرد. 
برآورد تعداد موارد سرطان و مرگ حاصل از سرطان ممكن است بيشتر از ارقام گزارش شده توسط 
سازمان هاي بهداشتي باشد. در كشورهايي كه آگاهي از سرطان در آنها پايين است و دسترسي به 
مراقبت هاي بهداشتي محدود است، تنها تعداد اندكي از موارد واقعي سرطان توسط سازمان هاي 
نياز فزاينده  از  بنابراين، تقاضا براي مراقبت و درمان بسيار سريع تر  بهداشتي شناخته مي شوند. 

حاصل از افزايش بروز سرطان، رشد مي كند. 

اطالعات مربوط به بيماري هاي ديگر 
گردد.  روشن  بيماري ها  ساير  اهميت  با  متناسب  سرطان  اهميت  كه  است  اهميت  حائز  بسيار 
سيستم هاي آمار حياتي به خوبي داده هاي الزم در زمينه مرگ و مير را فراهم مي آوردند ولي در 
غياب آنها مي توان داده هاي ديگر مانند پذيرش هاي بيمارستاني را براساس عامل بيماري مورد 
استفاده قرارداد. بار نسبي سرطان در آينده، نه تنها حاصل تعداد مطلق موارد سرطاني بلكه حاصل 
از تغيير روندهاي ساير علل مرگ مي   باشد. در بسياري از كشورها، به دنبال كاهش مرگ ناشي از 
عروقي شاهد افزايش تعداد موارد مرگ ناشي از سرطان هستيم.  – عروقي شاهد افزايش تعداد موارد مرگ ناشي از سرطان هستيم.  – عروقي شاهد افزايش تعداد موارد مرگ ناشي از سرطان هستيم.   بيماري هاي عفوني يا قلبي 

ارزيابي قابليت 
براساس برنامه توسعه سازمان ملل متحد «قابليت را مي توان به صورت توانايي افراد و سازمان ها 
و يا واحدهاي سازماني براي انجام وظايف به صورت مؤثر، كارآمد و مداوم در يك بافت اجتماعي 
سياسي معين تعريف كرد» اين تعريف بدين معنا است كه قابليت يك حالت غيرفعال نمي باشد – سياسي معين تعريف كرد» اين تعريف بدين معنا است كه قابليت يك حالت غيرفعال نمي باشد – سياسي معين تعريف كرد» اين تعريف بدين معنا است كه قابليت يك حالت غيرفعال نمي باشد 
از  كه  افرادي  هم  و  خدمت  ارائه دهندگان  هم  افراد،  و  است  مداوم  فرآيند  يك  از  جزئي  بلكه 
اهميت مي باشند. شرايط كلي كه  بسيار حائز  قابليت،  توسعه  براي  آن خدمات منفعت مي برند، 
سازمان ها در آن كار مي كنند نيز يك عامل كليدي1 است. ارزيابي قابليت در زمينه سرطان شامل 

جمع آوري و تجزيه و تحليل داده در زمينه هاي زير مي باشد: 
• شرايط كلي، به معناي بررسي شرايط گسترده سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كه 

1) United natians Development program/ 1998 
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2) براساس world health report 2000 تعريف يك سيستم بهداشتي عبارت است از: تمامي سازمان ها، موسسات 
و منابعي كه به توليد فعاليت هاي بهداشتي اختصاص دارند. فعاليت هاي بهداشتي عبارتند از، هر گونه فعاليت چه در قسمت 
مراقبت بهداشتي فردي، خدمات بهداشتي عمومي و يا از طريق فعاليت هاي بين بخشي، كه هدف اوليه آن بهبود سالمت 

باشد. 
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بطور مستقيم و يا غيرمستقيم با توسعه يك برنامه ملي كنترل سرطان مرتبط مي باشد ؛
سياست كلي و محيط سازماني سيستم بهداشتي موجود• سياست كلي و محيط سازماني سيستم بهداشتي موجود• سياست كلي و محيط سازماني سيستم بهداشتي موجود2 كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم به 

سرطان ربط دارد ؛
عملكرد كلي سيستم بهداشتي• عملكرد كلي سيستم بهداشتي• عملكرد كلي سيستم بهداشتي1، برنامه هاي بهداشتي، قوانين، مقررات، تأمين بودجه، سازمان دهي 
و مديريت خدمات براساس سطوح مراقبتي، تعاريف مسئوليت هاي بخش هاي خصوصي و 

عمومي ؛
• برنامه ها و خدمات كنوني براي پيشگيري از سرطان، كشف زود هنگام، درمان و تسكين 
درد، كه شامل سازمان ها، تسهيالت و امكانات، پرسنل، دارو و تكنولوژي، بودجه، سيستم ها 

اطالع رساني و ارزيابي مي باشد ؛ 
شاخص هاي كيفي عملكرد، مانند كارآيي، كارآمدي، تناسب، در دسترس و تداوم پذير بودن، • شاخص هاي كيفي عملكرد، مانند كارآيي، كارآمدي، تناسب، در دسترس و تداوم پذير بودن، • شاخص هاي كيفي عملكرد، مانند كارآيي، كارآمدي، تناسب، در دسترس و تداوم پذير بودن، 
كه تداخل ميان سيستم و فوايد فعاليت هاي پيشگيري و كنترل سرطان را ارزيابي مي كند ؛

• برنامه هاي آموزشي مداوم و آموزش كنوني در زمينه فني و مديريتي ؛
ارتباط دادن پيشگيري از سرطان و فعاليت هاي كنترلي با ديگر برنامه ها؛ در بخش بهداشتي • ارتباط دادن پيشگيري از سرطان و فعاليت هاي كنترلي با ديگر برنامه ها؛ در بخش بهداشتي • ارتباط دادن پيشگيري از سرطان و فعاليت هاي كنترلي با ديگر برنامه ها؛ در بخش بهداشتي 

و ديگر بخش ها، شراكت و همكاري ميان سازمان هاي دولتي و غيردولتي.

به  بستگي  كه  داد،  انجام  پيچيده تري  سطح  در  يا  و  ساده  بسيار  مي توان  را  قابليت  ارزيابي 
محدوديت هاي عملي مانند بودجه، زمان و در دسترس بودن اطالعات دارد. درجه پيچيدگي هر 
چه باشد، حائز اهميت است كه يك رويكرد سيستميك را بكار گرفت كه براين نكته تمركز مي كند 
كه چگونه در مسأله تحت مطالعه با ديگر اجزاء سيستم ارتباط برقرار گردد. رويكرد سيستمي به 
جاي مجزا كردن اجزاي كوچك، ديدگاهش را توسعه مي بخشد تا تعداد بسياري از مداخالت را 
مورد مالحظه و بررسي قرار دهد. به عنوان مثال، يك برنامه غربالگري سيتولوژي گردن رحم 
را نمي توان به صورت يك پروژه مجزا در نظر گرفت، بلكه مي بايست آن را به صورت جزئي از 
برنامه كشف زود هنگام سرطان در نظر گرفت كه با ديگر اجزاء تداخل دارد (عمدتًا با كلينيك هاي 
يا  برنامه ها  ديگر  با  تداخل  حال،  عين  در  غيره).  و  كولونوسكوپي  پاتولوژي،  بهداشتي،  مراقبت  
پيشگيرانه در  باليني  پستان و خدمات  توليد مثل، غربالگري سرطان  در  بهداشت  مانند  طرح ها 

سطح اوليه مراقبت سالمت نيز بسيار حائز اهميت مي باشد (شكل 3 - 10 را ببينيد).
پس از آنكه اطالعات ذكر شده در باال جمع آوري شدند و مورد بازبيني قرار گرفتند، مي بايست 
مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند تا نيازها و شكاف ها در خدمات و همچنين شكاف ها در اطالعات 
برنامه ملي  اهداف  براي  مبناي مستحكم  اين تجزيه و تحليل مي بايست يك  شناسايي شوند. 
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كنترل سرطان، فراهم آورد.

شكل( 1-3) مثالي از فرآيندهاي برنامه در غربالگري سرطان دهانه رحم

تعيين اهداف قابل اندازه گيري كنترل سرطان

اهميت مي باشد.  بيماري، حائز  كنترل  راهبرد  نوع  براي هر  نيات  و  مقاصد  اهداف،  بيان واضح 
و  سرطان  از  حاصل  مير  و  مرگ  و  بروز  كاهش  سرطان،  كنترل  ملي  برنامه  يك  كلي  اهداف 
همچنين ارتقاء بقاء كلي و كيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان و خانواده هاي آنان مي باشد. 

اهداف يك برنامه ملّي كنترل سرطان را مي توان به صورت زير خالصه كرد:
- جلوگيري از وقوع سرطان ها در آينده ؛

- تشخيص زود هنگام سرطان ها ؛
- فراهم آوردن درمان عالج پذير ؛

- رهايي از رنج و درد حاصل از سرطان ؛
- تحت پوشش قرار دادن تمامي اعضاي جامعه.

اهداف عيني اختصاصي تر از هدف كلي مي باشند و براي رسيدن به مقاصد تدوين شده اند. اين 
اهداف نمي توانند در غياب تجزيه و تحليل مفصل موقعيت و يا ارزيابي كامل عملكرد مشخص 
شوند. تصميم گيري در زمينه اهداف عيني براي هر كشور خاص بايد «به گونه اي باشد تا منابع 
محدود به سمت مناطقي جهت دهي شوند كه نياز بيشتري دارند و از تالش هايي حمايت كرد كه 
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بيشترين احتمال موفقيت را دارند1». 
اهداف عيني كنترل سرطان بايد هماهنگ با اهداف كلي بهداشتي باشند و آنها را مي توان همراه 
از اهداف  قابليت دسترسي تدوين كرد. مثال هايي  با معيارهاي كيفي مانند كارايي، كارآمدي و 

احتمالي به قرار زيرند: 

كاهش خطر سرطان
به  كه  بيماراني  و  بهداشتي  مراقبت  متخصصان  بين  در  دخانيات  مصرف  ميزان  كاهش   •

كلينيك هاي مراقبت هاي اوليه مراجعه مي كنند ؛ 
• جلوگيري از استعمال ناخواسته دود دخانيات در محل كار، وسايل حمل و نقل عمومي و 

مكان هاي عمومي ؛ 
• افزايش فعاليت بدني و كاهش افزايش وزن بين نوجوانان.

كشف زود هنگام سرطان
• بهبود آمار كشف زود هنگام سرطان هاي پوست، كولوركتال، دهان، سينه و گردن رحم از 

طريق افزايش آگاهي از عالئم و نشانه هاي اوليه ؛ 
• بكارگيري برنامه غربالگري سيتولوژي مؤثر و كارآمد براي سرطان گردن رحم. 

فراهم آوردن درمان قطعي
• بهبود دسترسي به درمان هاي استاندارد و با كيفيت خوب براي تمامي بيماراني كه داراي 
باال  درمان  احتمال  با  سرطان هايي  داراي  يا  و  هنگام  زود  تشخيص  قابل  سرطان هاي 

مي باشند ؛ 
حصول اطمينان از بكارگيري روش هاي غيرتهاجمي براي تمامي بيماراني كه داراي ضايعات • حصول اطمينان از بكارگيري روش هاي غيرتهاجمي براي تمامي بيماراني كه داراي ضايعات • حصول اطمينان از بكارگيري روش هاي غيرتهاجمي براي تمامي بيماراني كه داراي ضايعات 

پيش سرطان گردن رحم مي باشند.

مراقبت در دوره انتهايي زندگي
به سرطان  مبتال  بيماراني كه  تمامي  در  فيزيكي  استقالل  افزايش  و  بهبود كنترل عاليم   •

پيشرفته مي باشند ؛ 
فراهم آوردن كمك هاي رواني- اجتماعي و تسهيل حمايت هاي روحي براي اكثريت بيماران • فراهم آوردن كمك هاي رواني- اجتماعي و تسهيل حمايت هاي روحي براي اكثريت بيماران • فراهم آوردن كمك هاي رواني- اجتماعي و تسهيل حمايت هاي روحي براي اكثريت بيماران 

غيرقابل درمان و خانواده هايشان. 

1) mertens, 1999 
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كاهش نابرابري ها
• حصول اطمينان از اينكه خدمات اولويت بندي شده كنترل و پيشگيري از سرطان در اختيار 

تمامي بخش هاي جمعيت قرار گرفته است. 

ارزيابي راهبردهاي ممكن براي كنترل سرطان
فعاليت ها، استاندارها و دستورالعمل هاي يك برنامه سرطان مي بايست براساس شواهد و مدارك 
بازبيني  به  اين است كه متخصصان بطور موشكافانه  اين مستلزم  باشند.  علمي صحيح موجود 
اطالعات علمي بپردازند و هزينه روش هاي درماني مختلف را ارزيابي كنند. مخصوصًا، افرادي 
بايد بدانند كه چگونه اين اطالعات را تجزيه و تحليل كنند  كه برنامه ها را طرح ريزي مي كند 
و يا بازبيني هاي سيستماتيك از آنها به عمل آورند. اگر چنين تخصص هايي در يك كشور در 
دسترس نباشند، مي بايست از متخصصان خارجي در خواست گردد تا اين شواهد را ارزيابي كنند. 
اين ارزيابي مي بايست نكاتي كه نياز به بحث و استدالل دارند را مشخص نمايد. به عنوان مثال، 
اگر نتايج تحقيقات جدال برانگيز مي باشد، مقاالت اصلي بايد ارائه شوند و اختالفات ميان آنها، 

شامل اختالف هاي متدولوژيكي، مورد بحث و بررسي قرار گيرند. 
در اين بررسي موشكافانه، مطالعات در زمينه مقرون به صرفه بودن برنامه ها نيز مي بايست صورت 
گيرد. اين بازبيني ها معموًال به بررسي هزينه هاي مستقيم پزشكي مي پردازند، روشي كه در يك 
سيستم همگاني داراي هزينه ، به خوبي كار مي كند. به هر حال، حائز اهميت است كه مقرون به 
صرفه بودن را براساس چشم انداز اجتماعي نيز مورد بررسي قرار داد و هنگام ارزيابي برنامه ها، 

هزينه هاي غيرپزشكي را نيز به هزينه هاي پزشكي افزود. 
كرد  تعريف  محسوس  فرجام هاي  به صورت  مي بايست  را  درماني  روش هاي  كارايي  عالوه  به 
كه براساس اطالعات باليني يا اپيدميولوژيكي مي باشند. فرضيات اصلي در نتايج بيان شده نيز 
مي بايست مورد بررسي قرار گيرد، مخصوصًا در اين زمينه كه آيا آنها قابل كاربرد در كشورهاي 

در حال توسعه هستند يا خير. 

انتخاب اولويت ها براي فعاليت هاي مقدماتي كنترل سرطان
اجرا مي باشند و مورد  قابل  آنهايي كه  هنگاميكه روش هاي ممكن شناسايي شدند، الزم است 
پذيرش و مرتبط با جامعه باشند، انتخاب شوند. در كشورهاي پيشرفته و در حال پيشرفت بطور 
مشابه، منابع براي كنترل سرطان (بودجه، افراد آموزش ديده، تجهيزات و امكانات) كافي نمي باشند 
تا اجازه دهند تمامي فعاليت هاي ممكن انجام گيرند. بنابراين ضروري است، تا آنجا كه امكان دارد 
منابع به صورت كار آمد و مؤثر مورد استفاده قرار گيرند. بنابراين مسووالن بهداشتي مي بايست 

141

فصل 10: طراحي برنامه ملي كنترل سرطان 



برنامه ملي كنترل سرطان 

اولويت هاي صحيح را تعيين كنند. هنگاميكه محدوده اي از فعاليت هاي ممكن شناسايي شدند، 
معيارهاي كارايي و هزينه بايد تعريف شوند و براي هر كدام از فعاليت ها گام هاي زير برداشته 

شود: 
- تعيين و شناسايي هدف فوري ؛ 

- برآورد تأثير روش به صورت كاهش وقوع سرطان و يا مرگ و مير حاصل از آن ؛  
- برآورد كردن منابع مورد نياز ؛ 
- برآورد كردن هزينه فعاليت ها. 

مدل هاي متعددي توسط سازمان جهاني بهداشت و ديگر ارگان ها، ارائه شده اند تا اين فرآيند را 
تسهيل كنند1. به هر حال مي بايست درك شود كه اعتبار يك مدل كامًال وابسته به اعتبار پيش 
فرض هاي مطرح شده و اطالعات دخيل در مدل است. مدل ها داده هاي اپيدميولوژيكي، دانش 
به دست آمده در تحقيقات و نظر متخصصين را ادغام نموده و اصول الزم جهت تجزيه و تحليل 
مقرون به صرفه  بودن را در اولويت هاي تعيين شده بكار مي برند. استفاده از چنين متدهاي كمي 
برآورد تأثير فعاليت هاي گوناگون كنترل سرطان در يك جمعيت را در طول يك دوره زماني معين 
امكان پذير مي سازد و بنابراين اجازه مي دهند كه اولويت ها تعيين شود. به عنوان مثال بكارگيري 
چنين متدهايي در شيلي در سال 1986 نشان داد كه، تا سال 1995، هزينه متوسط غربالگري 
براي سرطان گردن رحم اگر در سن 35 سالگي شروع شود تقريبًا 1/3 هزينه غربالگري است كه 
در سن 20 سالگي شروع شود2. هر كدام از اين دو انتخاب ها در مقايسه با غربالگري سرطان معده 

كه يك سرطان شايع در شيلي است، بسيار مقرون به صرفه تر مي باشند. 

ارزيابي برنامه ها براي هشت سرطان شايع

جدول10- 5، به ارزيابي برنامه ها براي هشت سرطان شايع در سراسر دنيا مي پردازد. به منظور 
دو  هر  آمد،  ناكار  كامًال  و  آمد  كار  راهبردهاي  كه  است  اهميت  حائز  منابع،  از  بهينه  استفاده 
وجود  بدليل  سرطان  كنترل  گوناگون  راهبردهاي  براي،  هزينه  تعيين  چه،  اگر  شوند.  شناسايي 
اختالف ميان كشورها، از جمله اختالف در زير ساختارهاي موجود و اختالف در اجراي راهبردها، 
مشكل مي باشد، شاخص نسبي هزينه نيز در جدول مذكور گنجانده شده است. بطور كلي،مراقبت 
نگهدارنده و پيشگيري از سرطان، به منابع ملي كمتري نياز دارد تا كشف زود هنگام (غربالگري) 

و درمان. 

1) Eddy, 1986, WHO, 1986a 
2) Eddy, 1986
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به هر حال، فوايد يك برنامه پيشگيري از سرطان تنها 30 - 20 سال پس از اجراي مفيد و مؤثر 
دارد،  بستگي  دانش كنوني  بكارگيري  به  آنجاييكه كنترل سرطان،  از  برنامه مشخص مي شود. 
هيچگونه فعاليتي نبايد صورت گيرد مگر اينكه كارايي آن بطور قوي توسط داده هاي حاصل از 
برنامه هاي تحقيقاتي و يا توسط ديگر برنامه هاي كنترل سرطان تأييد شود. چنين برنامه هايي 
معموًال داده هايي فراهم مي كنند كه مي توان از روي آنها هزينه هاي فعاليت را برآورد كرد، اگر 
چه امكان دارد اطالعات نياز به تعديل داشته باشند مثًال براي مقياس هاي مختلف دستمزد، اگر 
مربوط به ديگر كشورها باشد. هنگاميكه برآورد هزينه ها صورت گرفت، مي توان كارايي و مخارج 
و  فعاليت هاي جاري  تقدم  درباره  و تصميم منطقي  مقايسه كرد  يكديگر  با  را  فعاليت ها  تمامي 
پيشنهادي گرفت. مفيد است كه زمينه هاي اولويت را به دو گروه تقسيم بندي كرد: فعاليت هايي 
كه مي توان بدون نياز به منابع اضافي انجام داد (و يا آنها را ارتقاء داد) و فعاليت هايي كه به منابع 

بيشتر نياز دارند (كاركنان، تكنولوژي، دارو و ...). 
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10: ارزيابي راهبردهاي هشت سرطان شايعجدول 5 – 10: ارزيابي راهبردهاي هشت سرطان شايع جدول 5 

بطور ايده آل، خطي مشي كلي برنامه ملي كنترل سرطان، مي بايست زماني تدوين گردد كه فرآيند 
برنامه ريزي كامل شده باشد. اينكار مبنايي مستحكم براي اجرا و حفظ برنامه ملي كنترل سرطان 

فراهم مي آورد. 
سياست كلي را مي توان به صورت تعهد صريح توسط دولت و همكارانش تعريف كرد كه اهداف 

تدوين خطي مشي برنامه ملي كنترل سرطان



برنامه ملي كنترل سرطان 

عيني براي برنامه متعادل كنترل سرطان فراهم نموده و اولويت نسبي هر هدف را تعيين  كند و 
منابع و معيارهاي مورد نياز براي حصول اين اهداف را مشخص  كند. اين سياست كلي مي بايست 

در برگيرنده اجزاي زير باشد: 
توسط  كنوني  آينده: مشكالت  در  و چه  به  وسيله سرطان، چه حاال  ايجاد شده  مشكالت   •
اطالعات مربوط به سرطان كه در باال توضيح داده شد به همراه اطالعاتي در زمينه مرحله 
تعيين  كشور،  در  مهم  سرطان هاي  تشخيص  زمان  در  باشد)  داشته  وجود  (اگر  بيماري 

مي گردد. 
• اهداف گسترده برنامه كنترل سرطان كه به قرار زير هستند: 

- پيشگيري از سرطان ؛ 
- كشف زود هنگام به همراه درمان مؤثر و مفيد سرطان هاي بالقوه قابل درمان ؛ 

- تسكين درد و درمان هاي نگهدارنده براي بهبود كيفيت زندگي بيماران ؛
• اصولي كه برمبناي آن برنامه مي بايست طرح ريزي شود ؛ 
• بيان صريح اهداف، نيات و اولويت هاي موجود در برنامه ؛  

• برنامه هاي جديد و بازبيني شده كه براي اجراي برنامه كنترل، مورد نياز مي باشند ؛ 
• منابعي كه در حاضر در دسترس مي باشند و منابعي كه در آينده براي اجراي كامل برنامه 

مورد نياز خواهند بود ؛ 
• نقش و مسئوليت هاي افرادي كه مشغول اجراي فعاليت هاي گوناگون در سطوح مختلف 

سيستم بهداشتي مي باشند ؛ 
براي  شده  تدوين  معيارهاي  مانند  مي باشد  نياز  مورد  كه  شده  تدوين  استاندارد  گونه  هر   •
مصرف دخانيات، اختصاص دادن بودجه براي انجام فعاليت هاي توصيه شده و اطمينان از 

در دسترس بودن مورفين خوراكي ؛ 
شاخص هايي براي بررسي و ارزيابي برنامه ملّي كنترل سرطان.  • شاخص هايي براي بررسي و ارزيابي برنامه ملّي كنترل سرطان.  • شاخص هايي براي بررسي و ارزيابي برنامه ملّي كنترل سرطان.  
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و  اولويت ها  معرفي  مديريت اليق جهت  به يك  نياز  كنترل سرطان  ملّي  برنامة  اجراي  فرآيند 
پيشرفت  از  يافتن  اطمينان  به منظور  منابع  منابع (طراحي) در جهت ساماندهي و هماهنگي آن 
مداوم جهت رسيدن به اهداف مورد نظر (اجراء، نظارت و ارزيابي) دارد. بنابراين مديريت قوي 
براي سرعت بخشيدن و ايجاد هر نوع تغييراتي در برنامه هاي مورد نظر الزم و ضروري است. 
اين چنين روش هايي كلية  برنامه ضروري مي باشد.  روش مديريت كيفي جهت بهبود عملكرد 
شركت كنندگان در اين برنامه ها را تشويق و ترغيب مي كند، نظير كارمندان داوطلب، گروه هاي 
اجتماعي و افرادي كه عادت به رفتارهاي اجتماعي مثل گفتگو درماني دارند، اين افراد روش هاي 
قرار  استفاده  مورد  مشكالت  حل  براي  مختلف  فرآيندهاي  كردن  اداره  جهت  را  سيستماتيك 

مي دهند. 
از لحاظ قياسي، اين برنامه را مي تواند به عنوان يك سيستم در نظر گرفت كه داراي اطالعات 
ورودي، پردازش و اطالعات خروجي و نتايجي مي باشد (شكل 1 - 11). اين اطالعات دريافتي 
همان منابع مختلفي هستند كه بايد برنامه مورد نظر را پيش ببرند. واژة منابع در اينجا شامل 
تعريف وسيعي از جمله مردم، كاركنان، دارايي، تسهيالت، تكنيك ها و روش  هاي مورد نظر و ... 
مي باشد. فرآيندها راه هايي هستند كه به وسيله آنها خدمات مربوط به برنامه مورد نظر به انجام 
اطالعات  مي  نمايد.  مشخص  اهداف  انجام  جهت  را  منابع  سازماندهي  چگونگي  يا  و  مي رسد 
به  مربوط  فعاليت هاي  طريق  از  را  درماني  روش هاي  كه  هستند  خدمات  از  دسته  آن  خروجي 

برنامه هاي كنترل سرطان استخراج مي نمايند. 

منابع مورد نياز برنامه ملّي كنترل سرطان

رهبري و ساختار گروهي 
كار  مديريت  مي باشند.  مشتركي  اهداف  شامل  كنترل سرطان  ملّي  برنامه  مختلف  فعاليت هاي 
آمد نياز به يكي كردن كليه اين فعاليت ها در قالب يك برنامه منسجم دارد. نكته اصلي در مورد 
مديريت كارآمد، رهبري اين فعاليت ها است، يعني كسي كه بتواند تسهيل كننده و تقويت كننده 

اين باشد كه چگونه ديدگاه  ها و اهداف مستقر شده و به انجام مي رسد.

فصل 11: اجراي برنامة ملي كنترل سرطان

حركت از سياست گزاري به سمت اجراي برنامه ها
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برنامه ملي كنترل سرطان 

تشكيل  را  ملّي سرطان  برنامه  مديريت  اصلي  مديره، هسته  هيئت  و يك  يك هماهنگ كننده 
برنامه  يك  ايجاد  و  تأسيس  آغاز  در  بايستي  اين ها  دو  هر  باشد،  ممكن  زمانيكه  هر  مي دهند. 
ملّي كنترل سرطان منصوب شوند و مسئوليت ها و حمايت هاي مناسب براي آنها فراهم گردد. 
بايد كارداني  انتخاب مي شوند  برنامه  افرادي كه به عنوان هماهنگ كننده اين  ايده آل،  به صورت 
فني و تأثير سياسي و همچنين گيرايي شخصي و مديريت مناسب و مهارت هاي ارتباطي را در 
خود داشته باشند در ضمن بايد از دانش مربوطه و نيز تجاربي در زمينه بهداشت عمومي برخوردار 
بايستي در زمينه روابط عمومي و  آنها  نيز مدنظر است كه  اين مورد  افراد  اين  باشند. در مورد 
جمع آوري كمك هاي مالي و اعمال نفوذ و سياست هاي اطالعاتي و فنون ارزيابي داراي تخصص 
باشند. شايد نتوان كليه اين خصوصيات را در يك نفر پيدا كرد، بنابراين يك گروه رهبري كننده 
براي اين مورد و پر كردن اين نقيصه مدنظر است. هماهنگ كننده بايد توازن ميان سه مرحله 
پيشگيري، درمان و مراقبت هاي پس از درمان را برقرار كند. اين شخص همچنين بايد شخصيتي 

شكل 1- 11: مدل سيستماتيك برنامه كنترل سرطان
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خالق و انعطاف پذير داشته باشد تا بر موانع متعددي كه ممكن است در راه برنامه كنترل سرطان 
پيش آيد، غلبه كند. هماهنگ كننده عالوه بر سازماندهي كار هيئت مديره، مسئوليت وظايف زير 

را نيز به عهده دارد:
• ايجاد يك فرهنگ جامع براي اين برنامه مورد نظر ؛ 

معرفي نمودن برنامه مورد نظر به سطح جامعه و به آژانس هاي همكار يا هم گروه ؛• معرفي نمودن برنامه مورد نظر به سطح جامعه و به آژانس هاي همكار يا هم گروه ؛• معرفي نمودن برنامه مورد نظر به سطح جامعه و به آژانس هاي همكار يا هم گروه ؛
سرطان  برنامه  فعاليت هاي  زمينه  در  مختلفي  مسئوليت هاي  كه  افرادي  به  ياري رساندن   •

دارند ؛
• دادن اين اطمينان كه كليه فعاليت ها و مسائل به طريقي هماهنگ شده اند تا بتوان حداكثر 

نتيجه را از آن گرفت ؛
• دادن اين اطمينان كه برنامه مورد نظر ما در فواصل زماني معين مورد بحث و بررسي قرار 

مي گيرد ؛ 
• طبقه بندي كردن اهداف برنامه به منظور ارتقاء كيفي و پيشرفت آن ؛

• هيئت مديره برنامه ملّي كنترل سرطان، بايد نماينده تمامي بخش هاي كليدي جامعه باشد. 
اين هيئت شامل افرادي است كه مسئوليت فعاليت هاي مختلف برنامه را بر عهده دارند، 
و  تومورشناسي  متخصصان  جمله  از  باشند،  غيردولتي  يا  و  دولتي  مسئوليت ها  اين  خواه 
متخصصين عمومي اعضاء. اين گروه كه داراي چندين نوع روش كار مي باشند بايستي به 
عنوان يك گروه واحد با هم همكاري كنند كه توسط هماهنگ كننده برنامه هدايت مي شود. 
هيئت مديره بايستي داراي قانوني باشد كه وظايف آن را تنظيم كرده و قابليت محاسباتي 

آن را تعيين نمايد در ضمن عضويت را تعريف نموده و تعداد جلسات را تعيين كند.

شبكه  يك  ساختار  تقويت  جهت  را  تسهيالتي  بايد  سرطان  كنترل  ملّي  برنامه  هماهنگ كننده 
اين  مي شوند،  حمايت  خودشان  گروه هاي  به وسيله  كه  نمايد  فراهم  محلي  هماهنگ كنندگان 
گروه ها نقش رهبري  را در منطقه مربوط به خودشان بر عهده دارند. در حالت ايده آل، اين رهبران 
محلي بايد با سازمان مركزي هماهنگ باشند اما استقالل خود را جهت اداره منابع خودشان و 
تنظيم برنامه هاي ملّي كنترل سرطان در منطقه مربوطه حفظ كنند. وظايف كميته برنامه ملّي 

كنترل سرطان در كادر 1 - 11 به تفضيل آمده است. 
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برنامه ملي كنترل سرطان 

ساختار گروهي يا توانايي جمع آوري افراد شايسته و الزام آنها به كار با يكديگر به منظور سود دهي، 
از موارد ضروري يك برنامه ملّي كنترل سرطان مي باشد. بيشتر فعاليت هاي اشتراكي يا كلينيكي 
و يا مديريتي نيازمند كار گروهي مي باشند. گروه هاي موفق از نتايج خود جهت گيري و استفاده 
مي كنند و متعهد به اجراي اهداف پروژه خود و راهبردهاي مربوط به آن هستند. رفتار گروهي 
منوط به پذيرش استانداردهاي اجتماعي است كه بايد توسط كليه اعضاي گروه پذيرفته شود. در 
محيط كار مهم ترين استانداردها مربوط به عملكرد گروهي مي باشد. خصوصيات ساختار گروه هاي 

موفق شامل موارد است: 
گروه نسبت به اهداف و وظائف خود آگاه است.• گروه نسبت به اهداف و وظائف خود آگاه است.• گروه نسبت به اهداف و وظائف خود آگاه است.

• هر عضو گروه تمايل به همكاري و همياري دارد. 
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رهبري گروه مهارت هاي درون گروهي خوبي دارد و نسبت به اهداف گروه متعهد و مسئول • رهبري گروه مهارت هاي درون گروهي خوبي دارد و نسبت به اهداف گروه متعهد و مسئول • رهبري گروه مهارت هاي درون گروهي خوبي دارد و نسبت به اهداف گروه متعهد و مسئول 
مي باشد.

سطح باالي وابستگي گروهي در ميان اعضاي وجود دارد.• سطح باالي وابستگي گروهي در ميان اعضاي وجود دارد.• سطح باالي وابستگي گروهي در ميان اعضاي وجود دارد.
گروه فضاي راحتي را براي برقراري ارتباط ايجاد كند.• گروه فضاي راحتي را براي برقراري ارتباط ايجاد كند.• گروه فضاي راحتي را براي برقراري ارتباط ايجاد كند.
• اعضاي گروه اعتماد متقابل را در گروه افزايش  دهند.

گروه و اعضاي آن آماده ريسك كردن  باشند.• گروه و اعضاي آن آماده ريسك كردن  باشند.• گروه و اعضاي آن آماده ريسك كردن  باشند.
• وظايف و نقش اعضاي گروه تعريف شده  باشد.

معيارهاي گروه تعريف شده  باشد.• معيارهاي گروه تعريف شده  باشد.• معيارهاي گروه تعريف شده  باشد.
• اعضاي گروه مي دانند كه چطور خطاهاي گروهي و فردي را بدون ايجاد عداوت تشريح 

نمايند.
يك گروه اين ظرفيت را دارد كه ايده هاي جديد را خلق نمايد.• يك گروه اين ظرفيت را دارد كه ايده هاي جديد را خلق نمايد.• يك گروه اين ظرفيت را دارد كه ايده هاي جديد را خلق نمايد.

تأثيرگذار  گروهي  كار  بر  مي توانند  فردي  به صورت  كدام  هر  كه  مي دانند  گروه  اعضاي   •
باشند.

ميزان  دارد.  قرار  كار گروهي  پيشرفت  راه  متعددي سر  موانع  بخاطر سپرد،  كه  است  مهم  اين 
باالي مشاغل پزشكي كه عمدتًا در مراحل باليني قرار دارند ممكن است با برنامه هاي بهداشت 
عمومي مخالفت ورزند. به عالوه، مديران بهداشتي و گروه آنان عمومًا در شرايط نامطلوبي كار 
مي كنند، دستمزدي كم دارند و بايد وظائف مربوط به ساير برنامه ها را انجام دهند. انگيزه دادن به 
آنها و مشغول كردن آنها به اين وظايف ممكن است باعث ايجاد يك رقابت اساسي شود. جلسات 
و كارگاه هاي آموزشي مي تواند محيط مناسبي را به وجود بياورند بطوري كه گروه و مخصوصًا 
اعضاي جديد آن بتوانند اهداف كلي و نقش ويژه خود را در گروه به منظور كمك به دستيابي 
به آن اهداف و نيز منطق راهبردهاي بهداشت عمومي را كه تيم بايد اجراء كند، درك نمايد. در 
صورتيكه كه منابع اطالعاتي محدود  باشند، نياز به فراهم آوردن انگيزه هاي فرهنگي و روانشناسي 
خواهيم داشت، مثل سپاس گذاري از تالش هاي فردي يا گروهي. افزايش همكاري هر كدام از 

اعضاي گروه نقش مهمي در دستيابي به اهداف مشترك گروه خواهد داشت. 

طرح مكتوب برنامه ملّي كنترل بيماري سرطان 
مراحل توسعه برنامه ملّي كنترل بيماري سرطان در فصول قبلي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
نظارت بر اين مراحل و آماده كردن يك برنامه مكتوب از وظائف كميته به حساب مي آيد كه اينكار 
را يا خود انجام مي دهند و يا از طريق هماهنگ كردن گروه هاي مختلف به انجام مي رسانند. برنامة 
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مكتوب بايستي براساس نيازهاي جامعه ساخته و پرداخته شده باشد. موارد زير به عنوان نمونه هاي 
سودمند از برنامه هاي ملّي كنترل سرطان معرفي شده اند: 

• ارزيابي موقعيت سرطان ؛ 
تعريف  واضحي از اهداف و آرمان ها ؛ • تعريف  واضحي از اهداف و آرمان ها ؛ • تعريف  واضحي از اهداف و آرمان ها ؛ 
مشخص كردن تقدم نيازهاي كشور ؛• مشخص كردن تقدم نيازهاي كشور ؛• مشخص كردن تقدم نيازهاي كشور ؛

• نوشتن خالصه اي از راهبردهاي مربوط به كنترل بيماري سرطان ؛ 
• ارزيابي منابع موجود و اينكه آنها به چه ترتيبي در سيستم بهداشتي سازماندهي شده اند ؛

• تنظيم اهداف دست يافتني و تعيين اين موضوع كه اين اهداف در چه زماني و در كجا و 
توسط چه كسي بايستي انجام شوند.

پذيرفتن اين برنامه معموًال به وسيله تنظيم يك فرم پرسش و پاسخ در مورد كنترل سرطان و 
پخش كردن آن جهت پاسخگويي مردم به وسيله سازمان هاي دولتي يا غيردولتي ميسر مي شود. 
بررسي و تصويب يك برنامه مي تواند بسيار طول بكشد اما تهيه فرم پرسش و پاسخ كه هيئت 
مديره كميته مي تواند جهت اعمال نفوذ از آن استفاده كند مي تواند به سرعت بخشيدن به اين 

فرآيند كمك كند. 
از كشورهاي  برنامه هاي ملّي كنترل سرطان و مفاد مربوط به آن براي تعدادي  از  نسخه هايي 

توسعه يافته و يا در حال توسعه در اينترنت و كتاب ها موجود مي باشد. 
خط مشي هاي مكتوب 

براي هر منطقه كه در اولويت مي باشد بايد خط مشي هاي مبتني بر شواهد فراهم گردد. اين الگوها 
بايد توسط مردم آن منطقه پذيرفته شوند و حاوي جنبه هاي مديريتي و بهداشتي باشند تا بتواند 

روش هاي درماني را استاندارد كند و در حمايت كيفي فعاليت هاي مختلف مشاركت نمايد. 

برنامه هاي موجود
زماني كه برنامه ملّي كنترل سرطان و اولويت هاي مربوط به فعاليت هاي اوليه كنترل سرطان 
مورد تأييد قرار گرفتند، منابع اجراي اين برنامه بايستي آماده شوند حاال چه از طريق تقاضا دادن 
براي منابع جديد و يا از طريق استفاده از منابع موجود باشد. در بعضي از مواقع امكان آماده كردن 
منابع موجود كه به برنامه ملّي كنترل سرطان الحاق شده اند ميسر مي باشد و يا با چنين منابعي 
مي توان جهت افزايش سودمندي برنامه ها اقدام كرد. ارتباط ميان فعاليت هاي موجود كه در رابطه 
با كنترل سرطان هستند و ساير فعاليت ها مثل آن دسته كه در رابطه با كنترل بيماري هاي مسري 
از قبيل بيماري هاي جنسي، ايدز، سوء تغذيه و يا آلودگي هاي زيست محيطي مي باشند، مي توانند 
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در پيشگيري اوليه بيماري سرطان مثمرثمر باشند. 
بيماري  كنترل  پروژه هاي  Bو  هپاتيت   ويروس  واكسيناسيون  برنامه هاي  با  نزديك  هماهنگي 
شيستوزوميازيس بايستي براي مناطقي برنامه ريزي شوند كه اين قبيل بيماري ها در آنجا مشكالت 

اساسي توليد نموده اند. 
برنامه ملّي كنترل سرطان بايستي با سيستم هاي بهداشتي موجود، چه سيستم دولتي و يا خصوصي 
در كليه مراحل مراقبتي شامل بيمارستان ها و كلينيك هاي مراقبت هاي بهداشتي هماهنگ باشد. 
اما اين برنامه نمي تواند صرفًا در يكي از مراحل ذكر شده مورد استفاده قرار گيرد، چرا كه اين 
فعاليت ها در ارتباط با سطوح مختلف و يا در بعضي از مواقع در ارتباط با مجموعه  اي از سطوح 
مختلف خواهند بود. بنابراين خيلي از فعاليت هاي اوليه مربوط به پيشگيري ممكن است به صورت 
وسيع تر در خالل مراحل اوليه بهداشتي انجام گيرد در حاليكه در ساير موارد مثل تشخيص زود 
هنگام ممكن است با هر سه مرحله اين برنامه درگير باشيم. تشخيص بيماري و درمان آن نيازمند 
روش هاي چند مرحله اي است و ايجاد هماهنگي بين اين مراحل مختلف بايد طوري باشد كه 

كيفيت مراحل مراقبتي را ارتقاء دهد. 
مراكز اوليه بهداشتي نقش ويژه اي در آموزش بهداشت عمومي و كشف زود هنگام دارند. كاركنان 
اين  در  استفاده  مورد  انساني  منابع  بايد  اجتماعي  مراكز  ساير  و  پيراپزشكي  و  پزشكي  مراكز 
فعاليت ها باشند و ارتباط مؤثري در اين زنجيره ارتباطي بين افراد برقرار باشد. حضور فعال كاركنان 

مراكز اوليه بهداشتي از نكات مهم يك برنامه ملّي كنترل سرطان مؤثر به حساب مي آيند. 

مشاركت 
افرادي كه در امر مبارزه با سرطان حضور دارند ممكن است كه از بخش هاي دولتي، غيردولتي 
و يا خصوصي آمده باشند البته سازمان هاي حرفه اي نيز ممكن است در اين امر مشاركت كنند. 
همه اين افراد داراي يك هدف مشترك هستند و آن كاهش دادن مرگ و مير مربوط به بيماري 
سرطان مي باشد: افراد حاضر در اين برنامه كه از بخش هاي مختلفي آمده اند بايستي هر كدام تأثير 
و نقشي در توسعه اين برنامه ملّي داشته باشند، بنابراين ميزان نقش افراد در اين برنامه از كشوري 
به كشور ديگر متفاوت مي باشد. اتحاديه جهاني عليه سرطان 1(UICC ) در همكاري نزديك 
با سازمان جهاني بهداشت مشاركت سازمان هاي غيردولتي را در توسعه و اجراي برنامه هاي ملّي 
(منطقه اي) مبارزه با سرطان را ارتقاء مي دهد و به مناطق و بخش هاي مختلف جهت پيشگيري از 

سرطان و آشنايي اوليه با آن كمك مي دهد، بويژه از طريق برنامه هاي آموزشي و فرهنگي. 
سازمان  هاي غيردولتي (NGO) غالبًا نقش هايي را در مبارزه با سرطان كه از عهده سازمان هاي 

1) International unlan againt Canter 
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كه  است  نكته مهم  اين  بر عهده مي گيرند.  يا سياسي خارج مي باشد  مادي  به علل  بنا  دولتي 
در مراحل اوليه برنامه ملّي كنترل سرطان به منظور ايجاد اطمينان در همكاري با سازمان هاي 
مورد  مناطق خاص  بايد  دولت  مسئوليت هاي  براساس  گيرد.  مشورت صورت  آنها  با  غيردولتي 
رضايت شناسايي شود (براي مثال، دولت معموًال مسئوليت فراهم كردن بيشتر خدمات و پرسنل 
بهداشتي را بر عهده دارد) و ساير موارد بر عهده سازمان هاي غيردولتي مي باشد. سازمان هاي 
غيردولتي نياز به همكاري با برنامة كنترل سرطان دارند و بايستي از ابزارهاي پيشرفت كه در ساير 
كشورها مؤثر بوده ولي در كشور خودشان غير عملي است، پرهيز نمايند. سازمان هاي غيردولتي 
با انواع فعاليت هاي كنترل سرطان سركار و كار دارند. از جمله فعاليت هايي مثل تحقيق، مطالعه 
و پيشگيري گرفته تا درمان و مراقبت از بيماران و تسهيالتي كه از طريق خدمات مستقيم يا 
به عنوان امور مالي صورت مي گيرند. در بعضي از كشورها كمكي مالي جهت درمان از طريق 
دولت مركزي صورت مي پذيرد در حاليكه كمك هاي مالي براي پيشگيري از بيماري ها توسط 
توسط بخش خصوصي  مالي  غالبًا كمك هاي  ديگر  در كشورهاي  تأمين مي شود.  منابع محلي 
تأمين مي شود البته با همكاري سازمان هاي غيردولتي كه نقش اساسي را در فعاليت هاي اوليه 
اين  كليه  كه  است  مهم  نكته  اين  دارند.  برعهده  بيماري ها  تشخيص دهنده  و  پيشگيري كننده 
سازمان ها از شرايط پيچيده كشور خود و نقش خودشان كه مي تواند تأثير بسزايي در دستيابي 
به اهداف برنامه كنترل سرطان داشته باشد آگاه مي باشند. يك رويكرد جامع و سيستماتيك در 
مورد حل مسائل مربوط به سرطان همانطوريكه در برنامه كنترل سرطان شرح داده شده است، 
به تمامي افراد حاضر اين فرصت را مي دهد تا بتوانند به بهترين نحو با برنامه سرطان همكاري 

نمايند. 
مربوط  اطالعاتي  منابع  و  تخصص ها  و  فني  دانش  زمينه  در  مهم  منبع  يك  غيردولتي  بخش 
به سرطان به حساب مي آيد و به مجامع عمومي و حرفه اي كمك مي رساند. نياز به مشاركت 
مجامع عمومي در برنامه كنترل سرطان و مراقبت از بيماران واضح و روشن مي باشد. اين نياز 
بويژه در كشورهاي در حال توسعه اهميت دارد، كه بدليل محدوديت هاي منابع و محدوديت  هاي 
عمده  سهم  كشورها،  از  خيلي  در  مي باشد.  دولتي  بهداشتي  مراقبت هاي  سيستم هاي  تكنيكي 
بودجه بهداشتي اختصاص به كنترل بيماري هاي واگير مي شود، و باقيمانده آن صرف بيماري هاي 
در  را  مهمي  نقش  مي بايست  داوطلب  و  غيردولتي  سازمان هاي  بنابراين  شد.  خواهد  غيرواگير 
كاهش اختالف در سطوح پيشگيري بيماري هاي سرطان داشته باشند چه بسا كشف زود هنگام و 

مراقبت از بيماران را بتوان توسط سيستم بهداشتي دولت براي آنان فراهم نمود. 
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بودجه كنترل سرطان 
ترسيم بودجي جهت كنترل بيماري سرطان، به وسيله شناسايي و بررسي ساير بودجه هاي رايج 
كه جهت جنبه هاي مختلف بيماري سرطان تخصيص مي يابد، آغاز مي گردد. افرادي كه از قبل 
در فعاليت هاي مرتبط سهيم بوده اند ممكن است از بودجه خودشان دفاع نمايند، اما بايد بدانند 
عمومي  برنامه  يك  عنوان  به  سرطان  كنترل  ملي  برنامه  زمانيكه  آينده،  در  است  ممكن  كه 
برقرار شد، فرصت هايي جهت تخصيص دوباره بودجه يا سهيم شدن در منابع مالي را در داشته 
باشند، حتي اگر اطالعات دقيق راجع به بودجه در اختيار نباشد، محاسبه هزينه هاي معمول براي 
زود  كشف  اوليه،  پيشگيري  شامل:  سرطان  كنترل  ملّي  برنامه  اصلي  مرحله  چهار  از  كدام  هر 
هنگام و غربالگري، درمان (شامل جراحي، راديوتراپي و شيمي درماني) و باالخره مراقبت هاي 
نگهدارنده، مفيد خواهد بود. براساس قراردادهاي ما بين اعضاي كميته برنامه ملي  كنترل سرطان 
و آژانس هاي مربوطه، منابع مورد نياز بايستي از حوزه هاي كم اهميت به حوزه هايي كه پتانسيل 

بهتري جهت موفقيت دارند منتقل گردد. 
بايد توسط دولت فراهم گشته و سپس  برنامه كنترل سرطان  براي  نياز  منابع مورد  بطور كلي 
كمك هاي  و  اعانه  جمع آوري  از  بود  الزم  اگر  و  شود  تكميل  غيردولتي  سازمان هاي  به وسيله 
مالي نيز استفاده نمود. نظر با اينكه مقصود از استقرار برنامه ملّي كنترل سرطان اولويت دادن به 
كنترل سرطان در سيستم بهداشتي كشور است، به منظور ارتقاء اين فعاليت ها در كنترل سرطان 
و افزايش منابعي كه صرف كنترل سرطان مي شوند اين احتمال وجود دارد كه دسترسي به منابع 
مالي در كشور افزايش يابد. تكرار برنامه هاي توسعه ملّي كنترل سرطان در يك كشور، جمع آوري 
و دسترسي به منابع مالي را آسانتر مي كند. به عالوه، افراد خير در سطح جهان تمايل دارند كه 
به يك چنين برنامه هايي كمك كنند تا بتوانند بازدهي و تأثير بخشي كنترل بيماري سرطان را 
تسريع بخشند. جمع كردن پول از اين افراد و ساير منابع مالي از مهم ترين وظايف هماهنگ كننده 

و كميته برنامه ملّي كنترل سرطان مي باشند. 

سيستم هاي اطالعاتي 
سيستم هاي اطالعاتي بايد جهت ارزيابي برنامه برقرار شوند و تغييرات موقتي را به منظور بهبود 
آنها عرضه كنند. براي مثال، مراقبت هاي مفيد از بيماران نيازمند تشخيص هاي به موقع، درمان 
و دنباله گيري هاي بجا مي باشند. سيستم اطالعاتي مناسب بايستي قادر به شناسايي تأخيرها و 
تنگناهاي موجود در يك سيستم باشد و موانع و مشكالت را پيگيري كرده، بطوريكه يك چنين 
بسيار  اطالعاتي  ايده آل، يك سيستم جامع  به صورت  نمود.  آساني حل  به  بتوان  را  مشكالتي 
هزينه بر و از لحاظ تشكيالتي بسيار مشكل باشد. در صورتيكه منابع محدود باشند، سيستم هاي 
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اطالعاتي بايد براساس نيازهاي مهم اولويت هاي انتخاب شده پي  ريزي شوند و بطور دقيق توسعه 
يابند تا از كنترل و ارزيابي مراحل اساسي و نتايج حاصله در مناطق در اولويت اطمينان حاصل 
شود. سيستم هاي اطالعي بايد با ثبت سرطان مبتني بر جمعيت در مناطقي كه اين افراد زندگي 
مي كنند مرتبط باشد تا از اين طريق نتايج حاصله از سيستم مراقبت مانند بروز، مرحله سرطان و 

ميزان بقاء به دست آيد. مطالعات مقطعي مي تواند تكميل كننده اين روش باشد. 

قانونگذاري
در بعضي از كشورها، قانونگذاري ممكن است براي فراهم نمودن اقتدار الزم براي اجرا كنندگان 
برنامه كنترل سرطان الزم باشد. در كشورهاي ديگر، قانونگذاري بايستي به گونه اي معرفي شود 
تا هزينه بعضي از اين فعاليت ها (مثل آزمايش هاي غربالگري) را تأمين كند و اين هزينه بايستي 

توسط دولت يا توسط بيمه هاي درماني تأمين گردد. 

براي تحقق اهداف برنامه ملّي كنترل سرطان كدام فرآيندها كليدي هستند؟

و  مصرف كنندگان  نيازهاي  بتواند  تا  شود  رهبري  طوري  بايستي  سرطان  برنامه  فرآينده هاي 
تأمين كنندگان و ساير ذي  نفعان اين برنامه ها را بر طرف سازد. نقش ها و مسئوليت هاي شفاف 
مديريت برنامه بايد تعريف شود و همچنين ارتباط آن بايد با ساير برنامه ها و فرآيندها مشخص 

گردد. 
اين فرآيند بايد با اهداف برنامه ملّي كنترل سرطان هماهنگ شود و شامل پيشرفت مداوم در 
عملكرد برنامه باشد. تصميمات و فعاليت ها بايستي براساس تجزيه و تحليل داده هاي آماري و 
ايده و عقيده كار شود، كه  براساس  نبايد فقط  و  بهتري حاصل گردد  نتايج  تا  باشند  اطالعات 

معموًال اين اتفاق مي افتد. 
پاراگراف هاي زير بعضي از مراحل مهمي كه براي اجراي برنامه ملّي كنترل سرطان مفيد مي باشد 
را به تصوير كشيده است. اين فرآيندها (مراحل) مبتني بر اصول مديريت كيفي و اصول تجربيات 

عملي در سطح يك كشور مي باشند.

شروع برنامه
يك شروع موفقيت آميز مي تواند باور عمومي را از برنامه كنترل سرطان ارتقاء ببخشد، درك اصول 
زير بنايي برنامه كنترل سرطان را افزايش دهد، و اجماع همگاني براي راهبردهاي آن را فراهم 
آورد. هنگاميكه برنامه طراحي شد، مي توان توجه را به روش هاي شروع برنامه معطوف نمود. اگر 
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فقط مقاومت هاي كمي پيش بيني شود و اگر اين اعتماد وجود داشته باشد كه برنامه هاي سرطان 
مي تواند با موفقيت در سطح كشور اجرا شود، كميته برنامه مي تواند مستقيمًا يك كنفرانس ملّي را 
ترتيب دهد. اين امر داللت بر برنامه ريزي دقيق و مداخله متخصصان رسانه اي دارد. از آغاز، كميته 
برنامه نياز به كاركردن نزديك با كارشناسان رسانه اي و ساير كساني را دارد كه تمام جنبه هاي اين 
كنفرانس را آماده مي كنند كه شامل بروشور، خبرهاي مطبوعاتي و ساير ابزاز الزم مي شود و اين 
اطمينان را به ما خواهد داد كه آيا اين ابزار مورد تأييد سازمان هاي دولتي و غيردولتي قرار خواهد 
گرفت يا نه؟ اگر در اين زمينه با مخالفت هايي مواجه شديم، تجزيه و تحليل دقيق از شرايط جهت 
تشخيص موانع و مشكالت و حل و غلبه بر آنها الزم مي باشد. در برخي از موارد بايد برنامه را از 

مناطق منتخب شروع كنيد. 

مناطق منتخب
تجربيات به دست آمده توسط كشورهاي مختلف نشان داده است كه غالبًا پيشنهاد مي شود برنامه 
را از كارهاي كوچك شروع نمود و توجه داشته باشيم كه موفقيت، موفقيت به بار مي آورد. تالش ها 
مي تواند بر يك منطقه خاص متمركز شود كه احتمال اجراي موفقيت آميز يك يا دو اولويت  در آن 
مي رود و از آنجا شروع نمود. هنگاميكه كارهاي بزرگ انجام شد، حمايت هاي سياسي و اقتصادي 

مي تواند افزايش يابد، برنامه ها چه از نظر جغرافيايي و چه از نظر محتوايي بايد گسترش يابند. 

راهبرد برقراري ارتباط مداوم 
كميته برنامه ملّي كنترل سرطان بايد بر راهبرد ارتباط مداوم  به منظور حمايت از اجرا و پيشرفت 

برنامه سرطان نظارت داشته باشد و سؤاالت زير را در ذهن داشته باشد: 
چه كساني را مي خواهيم مطلع كنيم يا بر آنها اثر بگذاريم؟• چه كساني را مي خواهيم مطلع كنيم يا بر آنها اثر بگذاريم؟• چه كساني را مي خواهيم مطلع كنيم يا بر آنها اثر بگذاريم؟

چند وقت يكبار ارتباط برقرار كنيم؟• چند وقت يكبار ارتباط برقرار كنيم؟• چند وقت يكبار ارتباط برقرار كنيم؟
• با چه هدفي مؤثرترين ارتباط را برقرار كنيم؟

• آيا بولتن خبري منتشر كنيم يا نه؟
• آيا اخباري راجع به كنترل سرطان منتشر كنيم يا نه؟

چگونه از گزارش ساليانه به بهترين نحو استفاده كنيم؟• چگونه از گزارش ساليانه به بهترين نحو استفاده كنيم؟• چگونه از گزارش ساليانه به بهترين نحو استفاده كنيم؟

اجراي مرحله به مرحله 
يا  آغاز  را  برنامه ملّي كنترل سرطان  به مرحله زماني توصيه مي شود كه بخواهيم  روند مرحله 
دوباره جهت دهي كنيم بويژه در يك كشور در حال توسعه. اجراي برنامه كنترل سرطان ممكن 
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است در چند مرحله پيش رود و هر مرحله اهداف قابل محاسبه  دارد و اساس مرحله بعدي است. 
بايد تصميم گيران و  اجازه پيشرفت قابل مشاهده و كنترل شده را مي دهد. هر مرحله  بنابراين 
كاركنان اجرايي از سطوح مختلف جامعه را دخالت دهد تا بتوانند مراقبت هاي بهداشتي مورد نياز 

را به صورت فعاالنه انجام دهند. 

بهينه كردن منابع موجود در ابتداي كار
غالبًا، تنظيم اولويت در كارها مورد غفلت قرار گرفته يا با روش مناسب پيگيري نمي شود. منابع 
ناچيز ممكن است بطور صحيح تقسيم نشوند. ممكن است در جمعيت هاي مناسب مورد استفاده 
قرار نگيرد و يا ممكن است از آنها استفاده صحيحي نشود. ممكن است فقدان آموزش و كنترل 
كيفيت وجود داشته باشد. بنابراين به عنوان اولين مرحله الزم است كه برنامه، تخصيص مجدد 
منابع موجود را براساس راهبردهاي جديد در نظر بگيرد و پيشرفت و همكاري فناوري هاي جديد 

را كه مقرون به صرفه و مداوم بوده و براي جمعيت هدف مفيد باشند، در نظر بگيرد. 

سازماندهي فعاليت هاي مناطق در اولويت به روش سيستماتيك
فعاليت هايي كه براساس اولويت هاي انتخاب شده انجام مي شود بايد مناسب جمعيت در معرض 
خطر سرطان باشد. اين فعاليت ها بايستي به صورت يكسان سازماندهي شوند بطوريكه بتوان از 
آنها بهترين استفاده را به عنوان منابع موجود نمود. به عالوه، مهم است كه روش سيستماتيكي 
بكار رود تا اطمينان حاصل شود كه اجزاي متنوع راهبرد كه اهداف مشترك دارند، با همديگر 
برنامه هاي  با ساير  به اهداف مورد نظر جهت دهي شده اند و  براي رسيدن  هماهنگ هستند، و 
اوليه ادغام شده اند. به عنوان مثالي از يك چنين سازماندهي مي توان به برنامه مبارزه با سرطان 
دهانه رحم كه در شكل 3 - 10 آمده است، اشاره نمود. اجزاي متفاوت در سطوح مختلف مراقبت 
رهبر  به  نياز  اجزا  اين  كليه  مي آيند.  حساب  به  سيستم  يك  تكميلي  و  اساسي  قسمت هاي  از 
مؤثر جهت تضمين كيفيت و هماهنگي دائمي دارند. اين اجزا همچنين نياز دارند بطور دائم تا 
رسيدن به كاهش بروز و مرگ و مير ناشي از سرطان مهاجم كنترل شوند. به عالوه، هر جزء، 
يك زير سيستم همراه با فرآيند مديريتي ويژه خود به حساب مي آيد. در مراحل ابتدايي مراقبت 
يعني جاييكه اكثريت زنان در معرض خطر سرطان مورد آزمايش قرار مي گيرند، اين فعاليت ها 
با برنامه هاي بهداشتي مربوط به زاد و ولد و ساير خدمات پيشگيري  كنندِه كلينيكي و اقدامات 
اوليه اجتماعي ادغام خواهند شد. در سطوح ثانويه و ثالثيه مراقبت اين اجزا در خدمات بيمارستاني 
زودرس  به صورت  كه  مواردي  نگهدارنده  مراقبت هاي  نهايتًا  و  درمان  تشخيص،  كننده  فراهم 

كشف نشده اند، ادغام خواهند شد. 
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آموزش و تعليم
بطور ايده آل متخصصين سالمت از جمله پرستاران، پزشكان و مديريت بايد دوره آموزش بهداشتي 
عمومي را در خالل تحصيل يا پس از تحصيل بگذارنند. يك چنين آموزش هايي بايد اطالعات 
گردآوري شده راجع به مسائل بهداشتي را در خود داشته باشد و همچنين مهارت هايي را در مورد 
موارد همه گيري و آزمايش هاي پزشكي و باالخره مديريت و سازماندهي خدمات بهداشتي فراهم 
آورد. برنامه هاي مربوط به آموزش و تربيت متخصصين مراقبت بهداشتي، مصرف كنندگان و ساير 
دست اندركاران بايد مناسب مخاطب خود و موقعيت محلي و زماني برنامه ملّي كنترل سرطان 
باشد، بطوري كه مطمئن شد در پيشرفت برنامه مشاركت دارند. آموزش مهارت هاي مربوط به 
از بيماري  تغييرات رفتاري بايد مورد تشويق قرار گيرد چرا كه بسياري از جنبه هاي پيشگيري 
سرطان، درمان و مراقبت هاي پس از درمان نيازمند تغييرات رفتاري از سطح جامعه تا بيمار و 

كاركنان مراكز بهداشتي مي باشد. 
برگزاري كارگاه حل  برنامة  پيشرفت در كارآيي  و  ايجاد حمايت همه جانبه  از روش هاي  يكي 
مشكالت ملّي با مشاركت مشاغل مختلف اعم از كليه حرفه هاي پزشكي و كلّيه سطوح سيستم 
تقويت  مي تواند  كارگاه  اين  هدف  مي باشد.  اداري  قسمت هاي  تمامي  پوشش  جهت  بهداشتي 
ظرفيت جامعه براي رهبري برنامه باشد. محرك آن پيگيري جلسات، جهت تقويت فرآيند ايجاد 
برقراري  با  بهداشتي همراه  آموزش مداوم كاركنان مراقبت   اجراي  اولين كارگاه است.  شده در 
مديريت كيفي نياز است. اين آموزش بايد بر مشاركت فعال، بهبودي مداوم، خالقيت و نوآوري 
تاكيد كند. يك چنين دوره آموزش، كليدي براي رسيدن به تغييرات دلخواه در رفتار به موازات 

سياست هاي جديد مي باشد، بنابراين عملكرد برنامه را بهبود مي    بخشد. 

مارپيچ روش حل مشكالت و آموزش گروهي
اين مثالي جهت آموختن روش  آموزش است كه به وسيله آن مي  توان قابل اجراء بودن و كارايي 
برنامه بهداشت عمومي را به وسيله تغيير در وظايف سنتي كاركنان بهبود بخشيد. يك مشكل 
چگونه  كه  است  اين  شده ايم  مواجه  آن  با  سرطان  كنترل  ملّي  برنامه  اجراي  در  كه  معمول 
تغييراتي را در وظايف سنتي كاركنان حرفه     اي به وجود آورد. مارپيچ حل مشكالت و آموزش هاي         
گروهي روش مؤثري براي مواجه شدن با اين حالت مي باشد1. اين روش تركيبي از روش هاي 
آموزش مبتني بر مشكالت2 و مطالعه امور كاري جهت تصميم گيري بهتر مي باشد3. اين روش 
به وسيله دادن مالكيت اين فرآيندها به مديران محلي و گروه ها به وسيله ارتقاء مشاركت فعال آنها 
1) Salas 2001 
2) Barrows and Tamblyn 1980
3) Sketchley etal. 1986
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در برنامه ريزي، اجراء، آموزش و ارزيابي  صورت مي پذيرد. فرض هاي اساسي در اين روش به شرح 
زير است: 

كاركنان مراكز بهداشتي مي توانند از تجربيات خود استفاده كرده و آموزش بگيرند. • كاركنان مراكز بهداشتي مي توانند از تجربيات خود استفاده كرده و آموزش بگيرند. • كاركنان مراكز بهداشتي مي توانند از تجربيات خود استفاده كرده و آموزش بگيرند. 
• منابع مادي و انساني كه از قبل مورد استفاده بوده اند مي توانند دوباره با هزينه كمتر جهت 

توليد برنامه هاي مؤثرتر بكار گرفته شوند. 
مديران اصلي قسمت بهداشت عمومي بايد مورد تكريم قرار گرفته تا مقاومت در مسير اجراء • مديران اصلي قسمت بهداشت عمومي بايد مورد تكريم قرار گرفته تا مقاومت در مسير اجراء • مديران اصلي قسمت بهداشت عمومي بايد مورد تكريم قرار گرفته تا مقاومت در مسير اجراء 

به حداقل برسد و حمايت اساسي از برنامه بهبود پيدا كند.  
سطوح موجود در مديريت تمايل به ارتقاي برنامه  دارند البته زمانيكه درگير كار شوند و مورد • سطوح موجود در مديريت تمايل به ارتقاي برنامه  دارند البته زمانيكه درگير كار شوند و مورد • سطوح موجود در مديريت تمايل به ارتقاي برنامه  دارند البته زمانيكه درگير كار شوند و مورد 
احترام قرار گرفته، انگيزه الزم به آنها داده شود، مورد آموزش قرار بگيرند و حمايت شوند. 

اصول شناخت روش ها شامل هر دو اجزاي شخصي و اجتماعي است. اولين اصل مشخص اين 
خود  اطرفيان  از  اينكه  از  قبل  نمايند،  ايجاد  خودشان  در  كه  تغييراتي  برنامه  مديران  كه  است 
تقاضاي تغيير كنند. افراد، موانع موجود در كار را محدوديت در انتخاب هاي ممكن خود مي بينند، 
به  اين نگرش هاي خودخواهانه مي باشد و به موانع  از اصول مهم متوقف كردن  بنابراين يكي 

عنوان فرصتي براي بروز خالقيت نگاه كرد. 
يكي از ديگر اصول فردي بسيار مهم اين است كه آموختن نه تنها از تجارب شخصي بلكه از هر 
فرد ديگر نيز مي تواند حاصل شود، بنابراين مردم هميشه بايد آماده پذيرش افكار جديد باشند. به 
عالوه، هر شخصي سزاوار احترام و قدرداني است، بنابراين از انتقاد نابجا و اخراج افراد بايستي 

پرهيز شود. 
به عنوان يك مجموعه، گروه  هميشه نياز دارد تا تصوير بزرگ را در ذهن خود نگه دارد، و بطور 
بايد اهداف  از همه  اّول  انجام است.  باشد، كدام قسمت در زمان مشخص در حال  آگاه  مداوم 
مشخص شده باشند، و بعد از آن برنامه فعاليت ها در جهت تحقق اين اهداف طراحي  شوند. يكي 
ديگر از اصول مهم اين است كه قبل از اضافه نمودن منابع جديد، بايد از منابع موجود به بهترين 
شكل استفاده نمود. همچنين، تمركز بايد بر كار گروهي باشد و از مهارت ها و استعدادهاي كاركنان 
خود استفاده نمود. زمانيكه رئوس هر برنامه  طراحي شد يك قسمت از برنامه بايد به منظور اجازه 
دادن به گروه هاي محلي جهت تنظيم و نوآوري در آن باز بماند. نهايتًا، اين فرآيند نياز به تثبيت 
شدن توسِط اطالعات با كيفيت دارد، البّته به وسيله گروه هايي كه در جمع آوري، تفسير و انتشار 

اطالعات مشاركت فعال داشته باشند. 
چرخه  مارپيچ حل مسائل و روش هاي آموزش گروهي داراي يك فاز داخلي و همچنين يك فاز 
خارجي يا عمومي مي باشد. در خالل فاز داخلي يك گروه متخصص پروژه را به اجرا در مي آورند. 
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در خالل فاز داخلي، شركت كنندگان در سطوح عملي و مديريتي به منظور اجرا و ارزيابي پروژه 
از مسائل و  ابتدا گروه متخصص مشكالت را شناسايي كرده و يكي ليست كلي  كار مي كنند. 
مشكالت جهت حل آنان تهيه مي نمايد. در مرحلة بعد اين گروه يكي از مشكالت ويژه را انتخاب 
كرده و برنامة مورد نظر را ارائه مي دهند اين برنامه بايستي يك چهار چوپ ثابت داشته باشد تا 
بتواند فرصت هايي را براي گرفتن اطالعات از مديران و گروه هاي بهداشتي فراهم آورد و متعاقبًا 

يك فاز عمومي آغاز مي شود كه شامل مراحل زير مي باشد: 
به  اقدام  اين  روزه،  معموًال يك  كوتاه مدت،  كارگاه  به  ثابت  و  مديران مسئول  از  دعوت   •
سلسله مراتب و سيستم موجود احترام گذاشته و گروهي را جهت تأثير مثبت بر ديگران 

بوجود مي آورد.  
• كارگاه كوتاه مدت اوليه بايد به دقت طراحي شود بطوريكه بتواند برنامه ها را روزمره كند و 

شركت كنندگان در آن را متعهد نمايد. 
- در اين كارگاه يك فرد با تجربه مشكل را ارائه مي  كند؛ 

- مديران و گروه هاي كاري آنان براساس دستورالعمل هاي مكتوب بر روي تجزيه و تحليل 
نقاط ضعف كار مي   كنند و راه حل ها را توصيه مي نمايند؛ 

- گروه ها مهارت هاي الزمه را جهت حل مشكالت آموخته اند؛ 
- به گروه ها راهنمايي هاي الزم جهت اينكه چگونه نتايج اقدامات انجام شده در محيط را 

ارائه دهند، داده شده است؛
- و از تيم ها دعوت مي شود تا راه حل ها را جهت معضل محيط كار خود بررسي كنند و نتايج 

را در كارگاه بعد ارائه دهند. 
گروه ها به محل كار خودشان باز مي گردند، سپس برنامه ها را در مراكز بهداشتي خودشان • گروه ها به محل كار خودشان باز مي گردند، سپس برنامه ها را در مراكز بهداشتي خودشان • گروه ها به محل كار خودشان باز مي گردند، سپس برنامه ها را در مراكز بهداشتي خودشان 
را  اطالعات  و  مي گيرند  بهره  معضل  حل  جهت  محلي  خالقيت هاي  از  و  نموده  تعقيب 

براساس نتايج حاصله جمع آوري مي كنند.
• در كارگاه كوتاه مدت بعدي، گروه ها اقدام به معرفي شفاهي نتايج خود مي كنند؛ موفقيت ها 
و نوآوري، شناخته مي شوند و به محض اينكه معرفي اين نتايج خاتمه يافت، كارگاه مشابه 
چرخه بعدي حل معضل را براساس راه حل هاي موفقيت آميز مشكالت پيشين آغاز مي كند. 
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متعاقبًا كاركنان مراكز  داده شده است.  به صورت شماتيك شرح  راهبرد در شكل 2 - 11  اين 
بهداشتي شروع به «آموزش در حين كار» مي كنند. اين مرحله به صورت روشي تدريجي انجام 
مي شود، از آسانترين مرحله تا پيچيده ترين آنها، از محيط داخلي (خدمات مراقبت بهداشتي) تا 

محيط خارجي (دسترسي به جامعه) ادامه مي يابد. 
ابتدا، چرخه بر روي خدمات درماني رسمي متمركز مي شود. براي مثال، اگر مشكل بر سر كاهش 
استعمال دخانيات متخصصين  اوليه شامل كاهش ميزان  باشد، مرحله  استعمال دخانيات  ميزان 
سالمت و افزايش ترك دخانيات در محيط هاي اداري مي باشد و به همين ترتيب، اگر مشكل 
مربوط به غربالگري سرطان دهانه رحم باشد، مرحله اوليه آزمايش از پرسنل زن مراكز درماني 
شروع مي   شود. سپس، اين مراحل به صورت قدم به قدم توسعه مي يابد تا نهايتًا به عموم جامعه 
گسترش   (11  - (شكل3  شد  زده  رحم  دهانه  سرطان  غربالگري  به  راجع  كه  مثالي  در  برسد. 
چرخه ها شامل كنترل كيفيت نمونه هاي پاپ اسمير مي شود كه با استفاده از روشي مشابه انجام 

مي شود. 

شكل(2 -11) مارپيچ حل مشكالت و آموزش گروهي در محل كار

162



شكل3 - 11) توسعه دوراني سرطان دهانه رحم

با درآمد متوسط  سازماندهي مجدد برنامه غربالگري سرطان رحم در كشور شيلي كه كشوري 
مي باشد، به عنوان نمونه اي از اين روش ها مطرح مي شود. در اين مثال، هر مرحله در دوره هاي 
سه تا هشت ماهه انجام شد. در مرحله اّول كه از جوالي تا اكتبر سال 1988 طول كشيد، پوشش 
پاپ اسمير در زنان 25 تا 64 ساله كه در مراكز بهداشتي اوليه در منطقة سانتياگو مشغول بكار 

بوده اند از 41 در صد تا 79 درصد افزايش داشته است. 
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اجبار در حركت از سياست گزاري تا اجراي برنامه ها
چالش برنامه ملّي كنترل سرطان فراهم كردن خط مشي هاي سازگار با شواهد علمي، به منظور 
ملّي  برنامه  اجراي  است.  موارد  ساير  و  مالي  زمينه هاي  در  سرطان  كنترل  تالش هاي  توجيه 
كنترل سرطان به معني مواجه شدن است با مواردي مثل اصالح  بخش بهداشت، سرمايه مراقبت 
بهداشتي، جهاني سازي و اثرات سياست هاي مختلف مالي كه اجبار به قطع هزينه هاي خدمات 
اجتماعي مي كند. به عالوه به دليل كمبود منابع، بايد تمركز بر روي مشكالت بهداشت عمومي 

كه در اولويت قرار دارند بويژه بيماري ايدز /HIV، در نظر گرفته شود. 
كنترل  برنامه  شده  تعريف  مفهوم  از  خارج  در  سرطان  كنترل  فعاليت هاي  مواقع،  از  بعضي  در 
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سرطان صورت مي گيرد. در كشورهاي ديگر برنامه هاي جامع كنترل دخانيات ممكن است بخاطر 
اهداف سياسي و بخاطر اين توجيه كه مسئله دخانيات فراتر از سرطان بوده و شامل بيماري هاي 
از  نوزاد مي شود بطور مستقل اجرا گردد. در بعضي  اثر بر روي مادر و  قلبي عروقي، تنفسي و 
كشورها، اجراي برنامه ملي غربالگري سرطان دهانه رحم ممكن است به مسئله زايمان، نوزاد و 
سالمت مادر نيز مربوط شود، اگر چه در چنين مواردي، اطمينان يافتن از در اولويت ها قرار گرفتن 

زنان باالي 35 سال كمي مشكل به نظر مي رسد. 
براي  اين موضوع  ببخشد،  انسجام  را  نتوانند كار خود  دارند  اگر متخصصاني كه سال ها تجربه 
فراهم كنندگان اوليه خدمات درماني نيز مشكل خواهد بود كه غالبًا اين افراد تحت آموزش كم و 

معموًال تحت حمايت كمي براي انجام اين امور بوده اند. 
در  رقابتي  اولويت هاي  با  غالبًا  ناپايدار هستند،  و سياسي  اقتصادي  داراي شرايط  كشوهايي كه 
موارد بهداشتي و اجتماعي مواجه مي شوند، بنابراين بر توانايي آنان بر روي برنامه و اجراي كنترل 
زيان آوري  بطور  آنها  ناكافي  غالبًا  مالي  و  فني  انساني،  منابع  به عالوه  تأثير مي گذارد.  سرطان 
بر مداخالت ملي اثر مي گذارد. در بسياري از كشورها، توانايي سازماني و مديريت محدودي در 
مورد برنامة كنترل سرطان در وزارت بهداشت وجود دارد. به عالوه ممكن است شواهد پيشگيري 
كم هزينه، كشف زود هنگام و روش هاي درماني در دسترس مديران بهداشت ملي نباشد. بدون 
داشتن ابزار الزمه جهت تصميم گيري مثل سيستم هاي مراقبتي و مراكز ثبت سرطان، خيلي از 

كشورها ظرفيت كنترل و ارزيابي صحيح جهت مداخله را ندارند. 
خيلي از اين محدوديت ها جهت برنامه ريزي و اجراي برنامه ملّي كنترل سرطان مي تواند توسط 
مديريت مناسب كه به ما اجازه انتخاب اولويت هاي مناسب را مي دهد خنثي گردد. مديريت كيفي 
همچنين ما را مطمئن مي سازد كه روش هاي صحيح در جاي صحيح در زمان مناسب، در مورد 
افراِد مناسب و در چهارچوب برنامه ملّي كنترل سرطان بكار گرفته شده اند. مديريت شايسته بر 

روي موارد زير تمركز مي كند: 
- جهت گيري به سمت هدف ؛ 

- تعيين نياز مشتريان ؛ 
- رهبري مؤثر و مشاركت ؛ 

- حضور فعال كليه كاركنان ؛ 
- ارتقاء خواسته هاي سياسي ؛

- برنامه ريزي منطقي، روش هاي خالقانه و جديد ؛
- اجراي مؤثر و قدم به قدم ؛

-  آموزش مداوم ؛ 
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- حل كردن مشكالت و تغييرات رفتاري ؛
- كنترل پيشرفت و دست آوردها و باالخره روشي جامع و سيستماتيك. همكاري بين المللي و 

انگيزش هاي جهاني نيز نقش مهمي در حمايت از انگيزه ها در سطح كشوري دارند. 
جلوگيري  مشاركت  نحوه  مورد  در  دهنده  آزار  سئواالت  طرح  از  بهداشتي  انگيزه هاي  غالبًا   *

نمي كند.
** آنچه براي فراهم كنندگان سطح اول مراقبت باقي مي ماند اين است كه چگونه كاركردن با 
 ،AIDS/ HIV ،دسـتورالعـمل هاي متعدد در مـورد بيـماري هاي كـودكان، سـالمت مـادران

سل، سرطان، سالمت دوران توليد مثلي مادران و غيره را حل  كنند.
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سازمان جهاني بهداشت و ساير آژانس هاي توسعه و فني سازمان ملل مّتحد مي توانند كشورها 
را در مورد برنامه ملّي كنترل سرطان ياري دهند، توسعه ساختاري، توسعه راهبردي، تصميمات 
مديريتي، آموزش نيروي انساني و ساختارسازي در ظرفيت تحقيقات از جمله اين مواردند. تعدادي 
از برنامه ها و فعاليت ها به منظور اهداف بهداشتي كلي تري توسعه يافته اند و اين موارد مفادي را 
فراهم مي كنند كه از طريق آنها فعاليت هاي كنترل سرطان مي تواند توسعه يابد. اگر هماهنگي 
استفاده نمود.  از منابع به صورت مؤثرتري  از دوباره كاري، مي توان  با پرهيز  باشد  فعاليت ها  در 
اين مورد مخصوصًا در كشورهاي در حال توسعه اهميت دارد، جاييكه منابع مالي بسيار محدود 
مي باشد. فعاليت هاي جهاني كه بر روي كاهش خطر، بهبوِد درمان و آموزش متخصصين بهداشت 
تاكيد دارند در زير شرح داده شده  است و مي تواند از توسعه برنامه ملّي كنترل سرطان حمايت 
مي باشد. فعاليت هاي جهاني كه بر روي كاهش خطر، بهبوِد درمان و آموزش متخصصين بهداشت 
تاكيد دارند در زير شرح داده شده  است و مي تواند از توسعه برنامه ملّي كنترل سرطان حمايت 
مي باشد. فعاليت هاي جهاني كه بر روي كاهش خطر، بهبوِد درمان و آموزش متخصصين بهداشت 

نمايد. 

ائتالفي براي شيوة زندگي، محيط سالم تر و كنترل سرطان
سازمان جهاني بهداشت در حال ارتقاي يك روش منسجم جهت پيگيري و كنترل بيماري هاي 
غيرواگير مي باشد. در قاره اروپا، برنامه 1CINDI سازمان جهاني بهداشت مدافع اقدام جامع و 
هماهنگ بر عليه عوامل خطرساز مشترك و شيوه هاي زندگي غيربهداشتي مثل مصرف سيگار 
بيماري هاي  با  مبارزه  برنامه  آمريكاي التين  بدني و چاقي مي   باشد. در  الكل و عدم تحرك  و 
غيرواگير  CARMEN)2 باعث دستيابي به اهداف و راهبردهاي مشابه اي شده است. از طريق 
يك ميزگرد جهاني كه از طرف سازمان جهاني بهداشت و در مورد بيماري هاي غيرواگير برگزار 
شد، سازمان جهاني بهداشت و كشورهاي مربوطه در حال كار براي ايجاد شبكه هاي مشابهي از 
برنامه ادغام يافته پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير در ساير مناطق تحت نفوذ اين سازمان مثل 

آفريقا، مناطق شرق درياي مديترانه و آسياي جنوب شرقي مي باشند. 
در حوزه سالمت غذايي، سازمان جهاني بهداشت ارزيابي مواد شيميايي سرطانزا را كه در منابع 
غذايي يافت مي شوند از طريق كميته هاي تخصصي مشترك با همكاري سازمان كشاورزي و 
ايجاد  غذايي جهت  كميسيون  توسط  آن  نتايج  مي نمايد.  فراهم  (فائو)  ملل  سازمان  بار  و  خوار 
جامع  ارزيابي  محيطي،  خطر  عوامل  حوزه  در  مي شود.  منتشر  بين المللي  غذايي  استانداردهاي 

فعاليت هاي جهاني در حمايت از تالش هاي مّلي

1) Countrywide Integrates noncommunicable Diseases Intervention  Programme
2) Conjunte de Acciones Para Redvction multifactorial de Enfermedades NO 
Transmissible  
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عوامل خطر در مورد مواد شيميايي سرطانزا توسط برنامه بين المللي امنيت شيميايي 1(lPCS)و 
زيست  محيط  برنامه  و   (ILO)2 جهاني  كار  سازمان  بهداشت،  جهاني  سازمان  مشترك  برنامه 

سازمان ملل 3 (UNEP)در حال انجام مي باشد.  
به منظور پيشبرد يك رژيم غذايي بهداشتي براساس شواهد علمي نوين، مشاوران متخصص در 
هر دو سازمان جهاني بهداشت و فائو، خط مشي هاي مربوط به رژيم غذايي، تغذيه و پيشگيري از 

بيماري هاي مزمن مثل سرطان را ارائه نموده اند.
UV) يك پروژه جهاني اشعه UV) يك پروژه جهاني اشعه UV سازمان جهاني بهداشت با همكاري برنامه  Intersun) اينترسان
بين المللي تحقيقات سرطان و  آژانس  محيط زيست ملل متحد و سازمان هواشناسي جهاني و 
جمله  از  بيماري ها  جهاني  بار  كاهش  به  كه  است  يونيزه  غير  تشعشعات  بين المللي  كميسيون 
سرطان پوست، ناشي از مواجهه با اشعه ماوراي بنفش، كمك مي كند. اين برنامه تحقيقاتي را 
به منظور پر كردن خالءهاي موجود در دانش علمي ترغيب و ارزيابي مي كند، خطرات مربوط به 
سالمتي را بررسي مي كند و برنامه هاي شغلي و عمومي را به منظور كاهش خطرات سالمتي 

مرتبط با اشعه ماوراء بنفش تسهيل مي كند.  

چهارچوب هاي مربوط به برنامة كنترل دخانيات
در سال 1999، براساس قطعنامه پذيرفته شده توسط سازمان جهاني بهداشت، اين سازمان نقش 
مذاكراه  آغاز  با  وظيفه  اين  گرفت.  برعهده  را  دخانيات  كنترل جهاني  برنامة  تقويت  در  رهبري 
چند جانبه بين كشورهاي عضو سازمان جهاني بهداشت براساس يكسري از قوانين و مقررات 
به منظور كمك در نظارت بر افزايش و گسترش جهاني دخانيات انجام شد. 4FCTC يك ابزار 
داد  قرار  اين  كه  هنگامي  بود.  خواهد  دخانيات  فرامرزي  كنترل  بهبود  جهت  بين المللي  قانوني 
پذيرفته شود و به مرحله اجرا در آيد، كشورهاي عضو اقدامات مناسب را جهت رسيدن به اهداف و 
هدايت اصول قرارداد از طريق مقرراتي كه مي تواند باعث پيشرفت شود مانند وضع قوانين، حذف 
تجارت هاي غيرقانوني و حفاظت در مقابل محيط هاي آلوده به سيگار انجام خواهند داد. نظر به 
اينكه مرحله پيش مذاكراه در سال 2000 به پايان رسيده است، چهار جلسه در ”هيئت مذاكره 
كننده بين دولت ها“5 برگزار شد و پيشرفت قابل توجه اي به دست آمده است. تاريخ مورد نظر براي 
پذيرفتن FCTC به وسيله مجمع سازمان جهاني بهداشت ماه مي سال 2003 است. اين فرآيند 

1) Internationl Programme on Chemical Safety 
2) Internationl labor Organization 
3) United Nations Environment Programme 
4) Framework Convention on Tobacco Control 
5) Intergovermental Negotiating Body 
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به ضرب العجل  تا  تكرار مي كنند  را  نيازهايشان  زماني است و كشورهاي عضو  برنامة  براساس 
پذيرفتن اين قرارداد دست پيدا كنند. 

ايمن سازي
از  پيشگيري  براي  مؤثر  روش  يك  عنوان  به  اطفال  واكسيناسيون  زيادي،  سال هاي  براي   
انواع  به  واكسيناسيون  برنامه  است. گسترش  آنها شناخته شده  زندگي  تهديدكننده  عفونت هاي 
اثر زيادي بر بار جهاني سرطان داشته  اصلي عوامل عفوني انكوژن همراه با سرطان، مي تواند 
باشد بويژه اگر اين برنامه در جمعيت هايي بكار گرفته شود كه ساير راهبردهاي پيشگيري  در آنها 
در دسترس نبوده و يا به صرفه نباشد. سرطان كبد كه پنجمين سرطان بزرگ در مردان در سطح 
جهان است با عفونت مزمن ويروس هپاتيت B در ارتباط مي باشد. در مناطقي كه اين عفونت در 
بچه   ها و بالغين غالب است اثر واكسن هپاتيت B در مقابل عفونت مزمن بالغ بر   85% مي شود. 
واكسن هپاتيت B جزء برنامه واكسيناسيون عادي اطفال در 135 كشور از 241  كشور جهان 
مي باشد كه به بهداشت جهاني گزارش شده است. حمايت بين المللي و توسعه تالش هاي سازمان 
جهاني بهداشت براي ارتقاء واكسيناسيون اطفال نه فقط براي عفونت هاي خطرناك مفيد است 

بلكه براي كاهش سرطان هاي رايج ناشي از اين ويروس نيز مؤثر مي باشد. 
تالش هاي بين المللي در جهت حمايت از توسعه واكسيناسيون هاي جديد براي كمك به كنترل 
ساير عفونت ها و سرطان هاي مربوط به آنها انجام گرفته است. عالقه ويژه اي در مورد واكسيناسيون 
HPV در جهت كنترل سرطان دهانه رحم و واكسِن هليكوباكترپيلوري جهت كاهش سرطان 

معده وجود دارد، كه هر دو از شايع   ترين سرطان ها در سراسر جهان مي باشند. 

داروهاي در دسترس
سازمان جهاني بهداشت داروهاي اصلي براي درمان سرطان و مراقبت هاي نگهدارنده را معرفي 
كرده است. 17 نوع دارو اساسي براي درمان سرطان، داروهايي هستند كه يا به تنهايي و يا به 
همراه ساير اقدامات درماني، در گروهي از بيماران منجر به درمان قطعي و در بقيه افزايش بقاء 
خواهد شد. طي تحقيقي كه از سوي سازمان جهاني بهداشت بر روي 167 كشور انجام شده است، 
نشان مي دهد كه داروهاي ضد سرطان فقط در 60% اين كشورها، قابل دسترسي است و در كمتر 
از نيمي از اين كشورها قدرت خريد اين داروها وجود دارد. براي اينكه داروها در دسترس و قابل 
خريد باشند، الزم است مقامات كشوري طرح هاي ملي ارائه نمايند. سازمان جهاني بهداشت و 
ديگر سازمان ها مي توانند با ارائه مكانيزيم هايي براي دسترسي بهتر، كاهش قيمت  ها و در جاهايي 

كه امكان پذير باشد، راه اندازي توليد بومي اين داروها كمك كنند.
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اكثر ضددردهاي قوي، از نوع ضددردهاي مخدري هستند كه از نظر بين المللي، به عنوان داروهاي 
ناركوتيك شناخته مي شوند. مطالعات قبلي نشان داده است كه مقررات سخت گيرانه مي تواند قابليت 
دسترسي به داروهاي كنترل شده جهت مصارف پزشكي را كاهش دهد مثل مرفين خوراكي را 
كه يك داروي حياتي جهت رهايي از درد سرطان مي باشد. براي تسهيل دسترسي به ضددردهاي 
بطوريكه  متعادل مي باشد  توسعه رويكردهاي مقرراتي  بهداشت در حال  مخدر، سازمان جهاني 
اقدامات كنترلي نتواند به تنهايي جلوي اين داروهاي مخدري را بگيرد. سازمان جهاني بهداشت 
بر سيستم هاي  تا  به دولت هاي مختلف كمك مي كند  است كه  داده  ارائه  را  دستورالعمل هايي 
مقرراتي خود نظارت كرده و نقايصي را كه ممكن است وجود داشته باشد شناسايي كنند. سازمان 
جهاني بهداشت همچنين سياست هاي متعادل شده كنترل داروهاي مخدر را از طريق كارگاه هاي 
بين المللي و كشوري ترويج مي كند. به همين خاطر، سازمان جهاني بهداشت در حال كاركردن با 

هيئت بين المللي كنترل مواد مخدر1 است كه خط مشي هاي فوق الذكر را تصديق مي كند.

تقويت تسهيالت درمان سرطان در كشورهاي كمتر توسعه يافته
فقط در حدود 50% از جمعيت آفريقا به خدمات اشعه درماني جهت سرطان ها دسترسي دارند2. 
قرارداد منطقه اي آفريقا3 كه توسط سازمان بين المللي انرژي اتمي حمايت مي شود در حال پيشبرد 
اشعه درماني باليني در آفريقا به وسيله شناسايي بيشترين مناطق نيازمند به آن، تسهيل استفاده از 
تجهيزات و حمايت از آموزش ها مي باشد. كمك هاي خارجي در اين نواحي و نواحي ديگر براي 
سرعت بخشيدن به اصول اين خدمات اساسي نياز است. اهداء لوازم تشخيصي تصويري و درمان 
از راه دور اهميت خاصي دارد. موفقيت در اين منطقه بستگي به تعهد كشورهاي كمك گيرنده 
و تعهد جهت حمايت هاي بلند مّدت دارد و هر دو اين نكات جهت مجهز كردن و زير ساخت 

بهداشتي اين كشورها مفيد مي باشد. 

منابع انساني براي كنترل سرطان
اغلب كشورهاي در حال توسعه فاقد ميزان كافي مشاغل مربوط به خدمات كنترل سرطان مطابق 
بيماري هاي  از  پيشگيري  براي  ملّي  مورد ظرفيت  در  بهداشت  ارزيابي سازمان جهاني  نتايج  با 
بهبود  و  متخصصان  تعداد  در  افزايش  مورد  دو  هر  در  غالبًا  مي باشند.  آنها  كنترل  و  غيرواگير 
دوره هاي آموزشي مورد نياز مي باشد. طيف تخصصي در كنترل سرطان نه فقط شامل تشخيص و 

1) Internatianal Narcotics Control Board 
2) Levin/ 1999 
3) African Regional Agreement (AFRA) 
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درمان بلكه پيشگيري، كشف زودهنگام، مراقبت هاي پس از درمان و تحقيقات نيز مي شود. براي 
ساليان طوالني سازمان جهاني بهداشت و IARC و ساير سازمان هاي بين المللي به صورت فعال 
درگير توسعه منابع انساني جهت كنترل سرطان بوده اند. تعداد افراد آموزش ديده در اين دوره ها 
كمتر از ميزان نياز جامعه مي باشد. الحاق سازمان هاي اضافي به اين فعاليت ها جهت اطمينان از 
برقراري نيازهاي اساسي آموزشي نياز است در عين حال نيز بايد از پيچيدگي و تخصصي شدن 

پرهيز نمود. 
حتي كشورهاي صنعتي هم نيازمند بهبود منابع انساني براي كنترل سرطان مي باشند. اگر چه قابل 
پيشگيري ترين عامل بيماري در جهان امروز دخانيات مي باشد اما تعداد اندكي از مدارس خدمات 

بهداشت عمومي، مباحث تخصصي و يا حتي دوره هاي كنترل دخانيات را ارائه مي نمايند.  

پيشبرد اطالعات معتبر
منابع  از  تعدادي  دارد.  اطالعات  به  و دسترسي  كيفيت  به  بستگي  پزشكي  مراقبت هاي  كيفيت 
بازبيني شده و قابل اطميناني را  با سابقه و مجالت پزشكي مهم اطالعات  انستيتوهاي  شامل 
اپيدميولوژيك  پايه،  تحقيقات  زمينه  در  اطالعات  زيادي  مقدار  مي كنند.  فراهم  استفاده  جهت 
آنها  از  كمي  تعداد  عمومي  بهداشت  كاربردي  زمينه هاي  در  اما  مي باشد  دسترس  در  باليني  و 
علي الخصوص از مخصوصًا  از يك كشور در حال توسعه اطالعات بسيار اندكي در موجود مي باشد. 
تالش هاي بين المللي جهت ارائه اطالعات قابل اطمينان در زمينه استانداردهاي كيفي در شبكه 
اينترنتي درحال انجام است. نيروهاي ديگري نيز در حال كمك به فراهم كردن اطالعات قابل 
اطمينان به وسيله مجالت پزشكي ارزان قيمت يا مجاني مخصوصًا  براي متخصصين كشورهاي 

در حال توسعه هستند.  
سازمان جهاني بهداشت قراردادي را با انتشاردهندگان برتر مجالت پزشكي جهان براي فراهم 
كردن دسترسي آنالين (on line) به مجالت آنها به صورت رايگان يا تقريبًا  رايگان، به منظور 
آنالين منعقد  به اطالعات  لزوم جهت دستيابي  ارتقاء پيش شرط هاي تكنيكي مورد  و  افزايش 
را رهبري  بين المللي سالمت سازمان ملل1  نموده است. سازمان جهاني بهداشت، پروژه شبكه 

مي كند. 

1) United Nation Health Internetwork project
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ارزيابي برنامه، بررسي سيستماتيك عمليات و/ يا دست آوردهاي يك برنامه يا خط مشي در مقايسه 
با مجموعه اي از استاندارهاي واضح يا تلويحي مي باشد كه به عنوان راه هاي مشاركت در بهبود 
كنترل  ملّي  برنامه  يك  دستاوردهاي  و  فرآيندها  مداوِم  ارزيابي هاي  است1.  خط مشي  يا  برنامه 
سرطان ابزار مهمي براي بررسي پيشرفت هاي سازماني و افزايش تأثيرگذاري آنهاست. ارزيابي 
كنترل  ملّي  برنامه  يك  دستاوردهاي  و  فرآيندها  مداوِم  ارزيابي هاي   .
سرطان ابزار مهمي براي بررسي پيشرفت هاي سازماني و افزايش تأثيرگذاري آنهاست. ارزيابي 
كنترل  ملّي  برنامه  يك  دستاوردهاي  و  فرآيندها  مداوِم  ارزيابي هاي   .

همچنين براي تحقق اصول اجرايي به صورتي كه در فصل10 اين كتاب آمده، الزم و مفيد به نظر 
مي رسد. 

چگونه مي توان ارزيابي مؤثر برنامه ملي كنترل سرطان را انجام داد؟

ارزيابي هر برنامه نيازمند طراحي و برنامه ريزي دقيق است كه بايد خيلي زود در فرآيند برنامه 
و  تجزيه  فنون  و  تركيِب روش ها  نظير طراحي،  ارزيابي  مورد  در  فراواني  واژه هاي  شروع شود. 
تحليل وجود دارد. چهارچوب جامع براي ارزيابي برنامه در اينجا با راهنماي مراحل ارزيابي يك 
برنامه كنترل سرطان مطابقت داده شده است2. هنگامي كه ارزيابي يك برنامه و يا بازبيني آن 

پس از اجراء بازبيني مي شود، سئواالت زير بايد فرموله گردد:  
چه كسي ارزيابي را انجام خواهد داد؟ • چه كسي ارزيابي را انجام خواهد داد؟ • چه كسي ارزيابي را انجام خواهد داد؟ 
چه چيزي بايد مورد ارزيابي قرارگيرد؟ • چه چيزي بايد مورد ارزيابي قرارگيرد؟ • چه چيزي بايد مورد ارزيابي قرارگيرد؟ 

چگونه ارزيابي بايد طراحي و اجرا شود؟ • چگونه ارزيابي بايد طراحي و اجرا شود؟ • چگونه ارزيابي بايد طراحي و اجرا شود؟ 
• به چه روشي مي توان اعتبار اطالعات جمع آوري شده را افزايش داد؟ 

• چه استانداردهايي (از لحاظ نوع و سطح عملكرد) بايد وجود داشته باشد تا يك برنامه ملي 
كنترل سرطان موفق در نظر گرفته شود؟ 

كدام نتايج در ارتباط با عملكرد برنامه ملي كنترل سرطان به وسيله مقايسه شواهد موجود با • كدام نتايج در ارتباط با عملكرد برنامه ملي كنترل سرطان به وسيله مقايسه شواهد موجود با • كدام نتايج در ارتباط با عملكرد برنامه ملي كنترل سرطان به وسيله مقايسه شواهد موجود با 
استانداردها تصديق مي شود؟  

فصل12: نظارت وارزيابي برنامه

ارزيابي برنامه چيست؟

1) Weiss, 1998
2) CDC, 1999
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• چگونه درس هاي گرفته شده از نتايج ارزيابي بايد جهت بهبود عملكرد برنامه ملّي كنترل 
سرطان مورد استفاده قرار بگيرد؟ 

چه كسي ارزيابي خواهد كرد؟
هماهنگ كننده برنامه ملي كنترل سرطان و كميته آن بايد سرپرستي طراحي و اجراي ارزيابي را 
به عهده گرفته و اطمينان داشته باشند كه ذي نفع هاي مرتبط در سراسر فرآيند شركت مي كنند. 
و  مي باشند  كنترل سرطان  ملي  برنامه  در خدمت  دارند،  مشاركت  برنامه  عمليات  در  افراد  اين 
نخستين استفاده كنندگان ارزيابي برنامه هستند. اگر ذي نفعان مربوطه مشاركت نداشته باشند، 
ممكن است ارزيابي، عناصر اصلي برنامه را مورد غفلت قرار دهد و بنابراين ناديده گرفته شوند. 
ذي نفعان برنامه بايد نظرات، مهارت ها و مالحظات خود را در نظر بگيرند. مهارت هاي متفاوت 
مثًال مي توان  سازد.  مؤثرتر  را  ارزيابي  و  كند  تقويت  را  مراحل  تكميلي مي تواند  مهارت هاي  يا 
دانشمندان علوم رفتاري و اجتماعي را در جهت كمك به آناليز اين مسأله كه چطور برنامه مي تواند 
در زمينه هاي اجتماعي و سازماني مؤثر باشد، مجهز نمود. افكار خالقانه مي تواند كمك كند تا 

مطمئن شد كه نتايج ارزيابي بر تصميم گيري در جهت صحيح اثر مي گذارد.  

چه مواردي بايد مورد ارزيابي قرار گيرد؟
هماهنگ كننده برنامه، كميته و ذينفع هاي1 مربوطه بايد تصميم بگيرند كه چه چيزي به صورت 
برنامه ملّي  اينها شامل  ارزيابي قرار خواهد گرفت.  برنامه كنترل سرطان مورد  سيستماتيك در 
كنترل سرطان و مفاد آن است. شرح كامل برنامه ها به ما اطمينان خواهد داد كه درك اهداف 
برنامه، راهبردها، منابع، مراحل توسعه، زمينه هاي سياسي ـ اجتماعي و ظرفيت برنامه  براي ايجاد 
تغييرات وجود خواهد داشت. ساخت يك مدل منطقي كه عناصر اصلي برنامه را ترسيم كند و 
مدل فرضي از نحوه كار برنامه ارائه دهد، مفيد خواهد بود. چنين مدلي باعث بهبودي و تمركز 
اداره برنامه  مي گردد. مثال هاي چنين مدل هايي در شكل هاي 10 - 3 و 11 - 2 فصل هاي قبلي 

ارائه شده است. 

چگونه ارزيابي بايد طراحي و اجرا شود؟
دارد.  ارزيابي  اجراي  جهت  موجود  منابع  و  استفاده كنندگان  اهداف،  به  بستگي  ارزيابي  طراحي 
ارزيابي هر چه بيشتر بر نگراني ذي نفعان تاكيد كند، به صورت مؤثرتري اطمينان خواهد داد كه از 
يافته ها ارزيابي استفاده خواهد شد. در نظر گرفتن سؤالي كه در پي جواب آن هستيم و تجزيه و 

1) Stakeholders
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تحليل آنها در انتخاب روش ها و جمع آوري اطالعات مؤثر است. 
مراحل  تمامي  در  را  روند تصميم گيري  كه  است  اقداماتي  ادامة  از  ارزيابي قسمتي  فعاليت هاي 
تمامي  براي  دستاوردها  ارزيابي  مي كند.  پشتيباني  نتايج  بررسي  و  اجرا  طراحي،  برنامه ريزي، 
فعاليت هاي مربوط به برنامه ريزي مفيد و سودمند است و ميدان وسيع تري را براي تصميمات 

مبتني بر شواهد در طول برنامه كنترل سرطان فراهم مي نمايد1. 

نظارت بر برنامه
نظارت مي كوشد كه تعيين كند آيا برنامه ملّي كنترل سرطان همان طور كه تعيين شده، اجرا 
مي شود و اين كه آيا برنامه مورد نظر به جمعيت هدف دسترسي دارد و نيازهاي آنها را برآورده 

مي سازد يا نه؟  
معيارهاي مناسب براي ارزيابي كلي يك برنامه ملّي كنترل سرطان در مراحل اوليه آن به شرح 

زير هستند: 
برنامه كنترل سرطان توسط وزارت بهداشت و سازمان هاي مهم غيردولتي،  تأييد مفهوم   •

همراه با تعهد جهت فراهم كردن حمايت هاي سياسي و اقتصادي الزم ؛
• وجوِد يك بودجه تعريف شده جهت توانايي برنامه براي  حمايت از مقدمات ؛ 

• وجود يك طرح شفاف و روش هايي كه بتوان با استفاده از آنها در مورد پيشرفت  در اجراي 
طرح قضاوت نمود ؛

تعيين يك هماهنگ كننده برنامه كنترل سرطان و يك هيئت مديره و تخصيص منابع كافي • تعيين يك هماهنگ كننده برنامه كنترل سرطان و يك هيئت مديره و تخصيص منابع كافي • تعيين يك هماهنگ كننده برنامه كنترل سرطان و يك هيئت مديره و تخصيص منابع كافي 
جهت حمايت از فعاليت ها ؛ 

• يك برنامه نوشته شده كاري كه وظايف شفاف و مسئوليت ها را تعيين كند و موارد زير را 
مورد حمايت قرار دهد: 

- پيشگيري ؛
- كشف زودهنگام ؛

- مراقبت هاي پس از درمان ؛    
- سيستم اطالع رساني و ارزيابي. 

هنگامي كه برنامه ملّي كنترل سرطان در اجرا پيشرفت بيشتري داشته باشد و يا بخوبي استقرار 
يابد، مي توان بسته به اين كه تا چه حد جامعي به ارزيابي (سازماندهي، پيشگيري، تشخيص زود 
هنگام، درمان و مراقبت هاي پس از درمان) نياز است و كدام ابعاد كيفي براي كنترل فرآيند الزم 

1) Brazil/ 1999 
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برنامه ملي كنترل سرطان 

مي باشد، عملكرد برنامه را با روش هاي مختلف ارزيابي نمود. سنجش عملكرد ابزار مفيدي جهت 
تداوم بهبود كيفي است. اين اقدامات جهت برقراري سطح پايه عملكرد و سنجش مجدد سطح 

عملكرد، پس از اين كه بهبود كيفي به مرحله عمل رسيد، بكار مي رود.  
است1.  امكان پذير  نتايج  محاسبه  و  فرآيند  ساختار،  طريق  از  كيفيت  تعيين  كالسيك  روش 
مقياس هاي ساختاري، منابع قابل دسترسي را ارزيابي مي كند و مقياس هاي فرآيند، نتيجه كار و 
روابط بين اجزاي مختلف يك برنامه را ارزيابي مي كند؛ محاسبه نتايج، آثار عواقب كوتاه مّدت، 

ميان مّدت يا بلند مدت را بسته به ماهيت فرآيند در جمعيت هدف مورد ارزيابي قرار مي دهد. 
مثال هاي مربوط به ساختار، فرآيند و وسعت نتايج در جدول شماره 1 - 12 خالصه شده است.

 اين اقدامات مي تواند داده ها، پردازش، خروجي و دستاوردها را در مدل سيستم ارزيابي نمايد، 
عناصري كه در فصل يازدهم مورد بررسي قرار گرفتند. 

1) Donabedian, 1980 
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و  ذي نفعان  مشاركت  رهبري،  شامل  سرطان  كنترل  ملّي  برنامه  ارزيابي  بدانيد  كه  است  مهم 
شركاء، همچنين سياست ها، طرح ها، محصوالت و خدمات مديريت شده، به روز شوند و عرضه 

گردند. اين روش ها تحقيق در مورد تمامي عوامل گفته شده را آسانتر مي نمايد. 

نظارت و احياء سيستم هاي اطالعاتي مناسب نظير همان برنامه اي كه در مورد سرطان رحم ذكر 
كرديم، در اطمينان يافتن از اينكه اجراي اين برنامه ها دستاوردهاي مفيد و مؤثري خواهند داشت، 

بسيار حياتي است1. 
سيستم هاي دنبال كننده براي پيشگيري و توزيع خدمات مربوط به غربالگري، درمان و مراقبت هاي 
نگهدارنده مورد نياز مي باشد. كنترل مداوم، تجزيه و تحليل اطالعات اقتصادي و كاربردي كه 

جدول 1-12: ارزيابي برنامه ملي مهار سرطان

1) Miller 1992  

177

فصل 12: نظارت و ارزيابي برنامه 



برنامه ملي كنترل سرطان 

مي تواند با استفاده از برنامه هاي كامپيوتري مناسبي آسان گردد، نه تنها مواردي از برنامه ملّي 
كنترل سرطان را كه بايد اصالح شود، مشخص مي نمايد، بلكه پس خوراند اطالعات مورد نياز را 
براي وزارتخانه هاي دولتي و ساير آژانس هاي مالي فراهم مي آورد. مثًال اطالعاتي راجع به هزينة 
هر مريض در يك مرحله خاص از بيماري و در مورد يك سرطان خاص مي تواند به برآوردي 
از حجم آينده بيماران مرتبط شود و يا اطالعاتي را در مورد تعداد و نوع بيماران بستري شده يا 
سرپايي و درمان آنها بدهد. اين روش سرمايه  با ارزشي از اطالعات را براي بودجه بندي و تخمين 

تجهيزات، پرسنل و تطابق مورد نياز در رابطه با تسهيالت درماني فراهم مي كند. 
CQIكه عمدتًا بر نيازهاي مصرف كنندگان، كار گروهي و بهبود  در زمينه بهبود مداوم كيفيت 2
در  شامل  كه  مختلف  عوامل  براساس  و  مي شود  داده  شرح  كيفيت  دارد،  تاكيد  عملكرد  مداوم 
دسترس بودن، تناسب، بازدهي، كارايي و تأثيرگذاري مي باشد، محاسبه مي گردد3. اين نوع ارزيابي 
بر هر كسي تأثير مي گذارد؛ از مديريت اصلي گرفته تا كاركنان اجرايي. مثال هاي مربوط به ابعاد 
كيفي و امكان عملكرد آنها براي پيشگيري، كشف زود هنگام، درمان و مراقبت هاي پس از درمان 

در جدول 2 - 12 به تصوير كشيده شده است. 

ارزيابي دستاوردها
هنگامي كه برنامه ملي كنترل سرطان استقرار يافت و داراي بودجه منظمي شد، تعيين تأثيرگذاري 
كلي آن بايد مورد توجه باشد. معيار دستاوردها شامل اثرات دريافِت خدمات برنامه به مردم است. 
براي برنامه ملّي كنترل سرطان اين معيارها به كيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان، ميزان عوِد 
كلي آن بايد مورد توجه باشد. معيار دستاوردها شامل اثرات دريافِت خدمات برنامه به مردم است. 
براي برنامه ملّي كنترل سرطان اين معيارها به كيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان، ميزان عوِد 
كلي آن بايد مورد توجه باشد. معيار دستاوردها شامل اثرات دريافِت خدمات برنامه به مردم است. 

بيماري، ميزان بقاء بدون بيماري، ميزان كلي بقاء در بيماران درمان شده، ميزان بروز و مرگ و مير 
مربوط مي شود. اطالعات پايه اي قابل اطمينان در انواع رايج سرطان، مرحله تشخيص بيماري و 
دستاوردهاي بيماري ها بسيار مهم هستند. بنابراين مهم است كه سيستم هاي جمع آوري اطالعات 
در اولين فرصت ممكن در برنامه جا داده شود. ثبت سرطان مبتني بر جمعيت، اگر وجود داشته 
باشد، محصول با ارزشي براي اين منظور به دست خواهد داد و مي تواند ورودي مداوم اطالعات 

اپيدميولوژيك را فراهم نمايد. 
بهترين راه ارزيابي نتايج برنامه به وسيله طرح تجربي تصادفي است كه نتايج برنامه را با گروه 
كنترل مقايسه مي كند. هر چند در ارزيابي بسياري از دستاوردها از اين مدل نمي توان استفاده 
نمود و بايد بر طرح هاي شبه تجربي تكيه شود تا مطمئن شد كه دستاوردها مي توانند ثمربخش 

باشند.  
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جدول 2 -12: مثال هايي از ابعاد كيفيت كه مي تواند جهت ارزيابي عملكرد برنامه 
ملي كنترل سرطان بكار رود
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با كدام روش ها اعتبار اطالعات جمع آوري شده افزايش مي يابد؟
موارد زير شواهد جمع آوري شده اي هستند كه بر اعتبار نتايج ارزيابي اثر مي گذارند: 

مفيد  اطالعات  و جمع آوري  تعريف  درگير  فعاالنه  وقتي  كه  دارند  تمايل  بيشتر  ذي نفعان   •
فراهم كنندگان  و  بخش سالمت  مديران  بپذيرند.  را  ارزيابي  توصيه هاي  و  نتايج  هستند، 
خدمات، حس مسؤوليت پذيري خود را افزايش خواهند داد و قادر مي شوند كه كارها را به 

دلخواه خودشان تعيين نمايند. 
تعداد روش هاي مورد استفاده بايد محدود باشد. در غير اين صورت مجموعه كلي اطالعات • تعداد روش هاي مورد استفاده بايد محدود باشد. در غير اين صورت مجموعه كلي اطالعات • تعداد روش هاي مورد استفاده بايد محدود باشد. در غير اين صورت مجموعه كلي اطالعات 
بيش از اندازه سنگين مي شود. معموًال معيارهاي متعددي براي پيگيري، اجرا و تأثيرگذاري 
يك برنامه مورد نياز است. استفاده از مدلي منطقي جهت تعريف طيفي از معيارها خيلي مفيد 
خواهد بود. مثًال براي غربالگري سرطان دهانه رحم كه در شكل شماره 3 - 10 بدان اشاره 
شد، مي توان منظور از تعريف معيارهايي نظير سازگاري با غربالگري (در گروه سني هدف)، 
سازگاري با تشخيص و درمان (در زنان با پاپ اسميرهاي غيرطبيعي) و همچنين زماني كه 

صرف مي شود تا بيماران از هر مرحلة فرآيند بگذرند را بيان كرد.  
• معيارهاي اجرايي بايد بخوبي تعريف، تجزيه و تحليل شوند. مثًال كاهش مرگ و مير ناشي 
از سرطان دهانه رحم ممكن است با دسترسي پيشرفته به درمان سرطان و نه فقط از طريق 

برنامه هاي غربالگري به دست آمده باشد. 
افزايش  را  ارزيابي  اعتبار  مي شوند،  متفاوتي  جنبه هاي  شامل  كه  اطالعاتي  متعدد  منابع   •
مي دهند. معيار مورد استفاده براي انتخاب منابع بايد به صورت شفاف شرح داده شود؛ بطوري 

كه استفاده كنندگان از محدوديت ها آگاه باشند و تفسير اطالعات به درستي انجام شود. 
كيفيت، كميت و منطق گردآوري شواهد مي تواند بر اعتبار ارزيابي ها اثر داشته باشد. كيفيت • كيفيت، كميت و منطق گردآوري شواهد مي تواند بر اعتبار ارزيابي ها اثر داشته باشد. كيفيت • كيفيت، كميت و منطق گردآوري شواهد مي تواند بر اعتبار ارزيابي ها اثر داشته باشد. كيفيت 
به تناسب و درستي اطالعات مورد استفاده مربوط مي شود. معيارهاي خوب تعريف شده 
ما را قادر مي سازد تا مجموعه اي از اطالعات با كيفيت را به راحتي در اختيار داشته باشيم. 
كميت اطالعات بايد از ابتدا برقرار گردد. اين بر سطح اعتماد به نفس بالقوه اثر گذار است 
و تا حدي تعيين مي كند كه آيا ارزيابي قدرت كافي جهت تشخيص اثرات را دارد يا نه؟ 
روش هاي جمع آوري اطالعات بايد راحت بوده و در زماني كوتاه به دست آيد بطوري كه 
جمع آوري اطالعات بتواند به صورت مكرر انجام شود تا اجازه روند تغييرات در طول زمان را 

بدون اعمال هرگونه فشاري بر روي سيستم اطالعاتي به ما بدهد. 

براي موفقيت آميز بودن برنامة ملّي كنترل سرطان به كدام استانداردها ( نوع و 
سطح عملكرد) بايد رسيد؟

 استانداردها ارزش هايي هستند كه به وسيله ذي نفعان تنظيم شده  اند و اصول برنامه كنترل سرطان 
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و همچنين نتايج مورد انتظار در فرآيندها و دستاورها را منعكس مي كنند. با در نظر گرفتن اصول 
برنامه كنترل سرطان كه در فصل دهم به آن پرداختيم، استانداردها بايد درجهت ارزيابي اين كه 
چگونه اجراي برنامه كنترل سرطان مطابق با آن اصول باشد، برقرار شوند. مقيا س هاي فرآيند 
و دستاوردها بايد به سادگي قابل اجرا و منطبق بر متن برنامه و همچنين با مرحله توسعه برنامه 

باشند.
 با در نظر گرفتن مقياس هاي دستاوردها، كاهش بروز مربوط به سرطان هاي ناشي از سيگار در 
عرض بيست سال ايجاد خواهد شد و يك برنامه غربالگري شايد الاقل 10 سال طول بكشد تا 
بتواند كاهش در مرگ و مير را نشان دهد. بنابراين در سال هاي اوليِه توسعِه برنامه كنترل سرطان، 
تاكيد بايد بر محاسبه فرآيندها و محاسبه دستاوردهاي كوتاه مدت استوار گردد. اين مورد هم بايد 
در نظر گرفت كه در محدوده سياسي ممكن است انتظارات غيرمعقولي در رابطه با زمان مورد 
نياز براي رسيدن به اهداف بلند مّدت برنامه سرطان وجود داشته باشد. ذي نفعان هم ممكن است 

ايده هاي متفاوتي در مورد اهداف سرطان داشته باشند.
اين نكته را خاطر نشان مي كنيم كه علي رغم باور عمومي در دهه 1960 كه كشيدن سيگار را 
عامل مؤثري براي سرطان ريه مي دانستند، در اواخر دهه 1980 قبل از شروع نتايج برنامه هاي 
كنترل بود كه اثر قابل توجه در ميزان مرگ و مير سرطان ريه در آمريكاي شمالي و انگلستان 
آشكار شد. حتي اگر افراد خاصي سازگار با غربالگري باشند، شايد بيش از ده سال طول بكشد تا 
مرگ و مير ناشي از سرطان هاي خاصي كاهش يابد. بنابراين در كوتاه مدت يعني در 5 سال اول، 
تاكيد بايد بر مقياس هاي فرآيند باشد كه در ابتدا اثبات مي كند اجزاي مرتبط با برنامه در جاي خود 
قرار دارند. اين ها بايد با مقياس هايي دنبال شود كه نشان خواهد داد آيا فهم كافي براي فعاليتي 
كه بر مقياس هاي نتايج در ميان مدت (در عرض 10 سال) و طوالني مدت (در 20 - 15 سال) 

اثر كند، وجود داشته است. 

با عملكرد برنامه ملي كنترل سرطان در مقايسه شواهد  ارتباط  نتايج در  كدام 
به دست آمده با استانداردها قابل تصديق هستند؟

نتايج ارزيابي مي تواند با قضاوت در مورد شواهد جمع آوري شده در مقابل ارزش ها و استانداردها 
كه به وسيله ذي نفعان مهيا شده، تصديق شود. به اين ترتيب خالء بين عملكرد فعلي برنامه و 
عملكرد مورد انتظار مشخص شده و اقداماتي كه بايد براي پر كردن خالءها انجام داد، تعيين 
مديريت  بواسطة  اغلب  اينكه،  مهم تر  اما  است؛  منابع  فقدان  به دليل  خالءها  معموًال  مي شود. 
نامناسب، استفادة ناكارآمد از منابع محدود، گذار نامناسب از شواهد به عمل، فقدان انگيزه، ضعف 
در مهارت ها و دانش فراهم كنندگان مراقبت سالمت و مشاركت محدود مصرف كنندگان در فرآيند 
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تصميم گيري مي باشد. 
چگونه مي توان درس هاي آموخته شده از نتايج ارزيابي را جهت بهبود عملكرد 

برنامه ملّي كنترل سرطان بكار برد؟
تالش هايي براي اطمينان از اين كه نتايج ارزيابي ها منتشر شده و بطور مناسبي در فرآيندهاي 
از  از استفادة بجا  تصميم گيري بكار رفته اند، الزم است. موارد زير عوامل اصلي براي اطمينان 

ارزيابي ها هستند: 
پيشنهاد ارزيابي بايد در هنگام نياز آماده باشد، بنابراين زمان بندي الزم مي باشد ؛• پيشنهاد ارزيابي بايد در هنگام نياز آماده باشد، بنابراين زمان بندي الزم مي باشد ؛• پيشنهاد ارزيابي بايد در هنگام نياز آماده باشد، بنابراين زمان بندي الزم مي باشد ؛

• فنون گزارش دهي بايد متناسب با استفاده كنندگان بوده و براي هر شونده اي قابل پذيرش 
باشد ؛ 

• يك برنامه خالصه شده از كارها جهت ارتقاي عملكرد با مشاركت كاربران اوليه ارزيابي و 
ساير ذي نفعان تهيه شود ؛ 

پيگيري جهت اطمينان از ثباِت بين يافته ها و فعاليت هاي بعدي الزم است. • پيگيري جهت اطمينان از ثباِت بين يافته ها و فعاليت هاي بعدي الزم است. • پيگيري جهت اطمينان از ثباِت بين يافته ها و فعاليت هاي بعدي الزم است. 

را  مدلي   11 فصل  باشد،  الزم  دوباره اي  اساسي  سازماندهي  برنامه،  عملكرد  بهبود  براي  اگر 
مراقبت سالمت در محل كار تشريح مي كند  فراهم كنندگان  بهداشتي  فعاليت هاي  تغيير  جهت 
كه مي تواند در صورت استفاده مفيد باشد. در زير مالحظات اختصاصي در ارتباط با ارزيابي نتايج 
اجزاي مختلف شامل پيشگيري، كشف زود هنگام، درمان ومراقبت نگهدارنده برنامه شرح داده 

شده است. 

ارزيابي پيشگيري
به شيوه زندگي فردي مثًال  تعيين كننده اصلي در مورد خطرات سرطان بوضوح مربوط  عوامل 
استفاده از سيگار و رژيم غذايي و عوامل محيطي مانند تشعشعات خورشيدي هستند. روش پله اي 
سازمان جهاني بهداشت براي مراقبت كه در فصل 9 شرح داده شده، متدولوژي الزم را براي 
است.  نموده  فراهم  را  سرطان  جمله  از  غيرواگير  بيماري هاي  كليدي  خطر  عوامل  اندازه گيري 

عوامل خطر براي كنترل سرطان در مكانسيم مراقبت پله اي شامل موارد زير است: 
- استعمال دخانيات ؛ 

- الكل ؛
- تغذيه ؛ 

- عدم تحرك بدني ؛ 
- و چاقي.  
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اولين مرحله در اين روش شامل استفاده از پرسشنامه هاي استاندار شده است. مرحله دّوم شامل 
مرحله   هر  در  مي باشد.  بيوشيميايي  سنجش هاي  شامل  سّوم  مرحله  و  فيزيكي  سنجش هاي 
اطالعات مهم مي تواند توسعه بيابد؛ البّته تا حدي كه منابع اجازه بدهند. عالوه بر عوامل خطرساز 

فوق، عفونت هاي مكرر از مهم ترين علل سرطان هستند. اين موارد به قرار زيرند: 
• هپاتيت B و ويروس هاي C از مهم ترين عوامل سرطان كبد مي باشند. 

رحم  دهانه  سرطان  ايجاد  عمده  داليل  از   (HPV) Papillomavirus ويروس هاي   •
هستند. 

عفونت • عفونت • عفونت HIV يك علت اصلي ساركوم و لنفوم غيرهوچكيني است.  
تحقيقات رايج در مورد هپاتيت B و C، HIV و HPV در دسترس هستند و سرانجام اين 
كه تماس كاركنان با محافظت كم در مقابل عوامل شيميايي سرطانزا بايد ارزيابي شود. معموًال 

بخش هاي دولتي خاص كه با خطرات شغلي سروكار دارند، اين امر را رعايت مي كنند. 
كنترل سرطان به وسيله روش پيشگيري به جدول زماني طوالني مدتي در حدود 20 ـ 15 سال 
نياز دارد. معموًال ارزيابي اين مسائل براساس روند زماني سرطان مي باشد تا معلوم شود كه آيا اثر 
مطلوب حاصل شده است يا نه. سرطان هايي كه چندان مهاجم نباشند، ميزان مرگ و مير آنها 

نيز كم است. 

ارزيابي مرحلة كشف زود هنگام 
ارزيابي دستاورد برنامه هاي كشف زود هنگام بستگي به محاسبه اين موضوع دارد كه آيا اهداف 
بروز  ميزان  كاهش  به  رحم  دهانه  سرطان  غربالگري  بنابراين  خير؟  يا  است  يافته  تحقق  مهم 
سرطان مهاجم كمك مي كند. البته اين هدف برنامه هاي كشف زود هنگام سرطان حفره دهان 
هم هست. كنترل سرطان به وسيله پيشگيري در يك دوره زماني طوالني اغلب 20 - 15 سال 
طول مي كشد. معموًال ارزيابي براساس تغييرات ميزان بروز سرطان در طول زمان انجام مي شود 

تا ببينند آيا به اثر مورد نظر رسيده اند يا نه. 
براي سرطان هاي با بقاء كم يا بدون تغيير، بررسي ميزان مرگ و مير ممكن است براي همين 
منظور استفاده شود. مثال ها شامل كنترل ميزان بروز سرطان هاي مرتبط با دخانيات در پاسخ به 
برنامه هاي كنترل دخانيات يا در طوالني مدت، كنترل سرطان كبد به دنبال واكسيناسيون هپاتيت 

است. گاهي اجراء برنامه محدود به يك منطقه است. 
نظير  برنامه هاي غربالگري كه در كشف زود هنگام سرطان هاي مهاجم كمك مي كنند،  ساير 
پستان، ميزان بروز را كاهش نمي دهند. البته ميزان بروز افزايش مي يابد؛ زيرا اين برنامه ها زمان 
تشخيص سرطان هايي را كه از قبل وجود داشته اما تشخيص داده نشده اند را جلو مي اندازد. هدف 
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در اين مورد كاهش مرگ و مير است. 
را  غربالگري  فعاليت هاي  با  ارتباط  در  بروز  ميزان  در  تغييرات  مي تواند  مطالعات طوالني مدت 
بررسي كند. مثًال ثبت هاي مبتني بر جمعيت در كشورهاي اروپايي اطالعاتي در مورد ميزان بروز 
سرطان دهانه رحم در ارتباط با غربالگري را فراهم مي نمايد1. كاهش در ميزان بروز بطور نزديكي 
با پوشش ايجاد شده به وسيله برنامه هاي همگاني غربالگري ارتباط دارد. به دنبال شروع غربالگري 
قبل از آن كه كاهش بيماري مشاهده شود، افزايش آشكار در ميزان بروز ايجاد مي گردد؛ زيرا 
موارد بدون عالمت كشف مي شوند. مطالعات مشابه ديگر تغيير در ميزان بروز سرطان دهانه رحم 

را با ميزان ثبت و كشف سرطان در جا2 در مناطق جغرافيايي مختلف مقايسه مي نمايد. 
هنگامي كه گزارش هاي برنامه غربالگري بتواند با موارد ثبت سرطان مبتني بر جمعيت مرتبط 
شود، امكان مقايسه خطر سرطان در آنهايي كه غربالگري شده اند و آنها كه نشده اند، وجود دارد. 
همچنين امكان تخمين ميزان بروز سرطان در فواصل مختلف (در عرض يك سال، 1 تا 2 سال 
و غيره) پس از يك تست غربالگري منفي، به عنوان جزيي از ميزان بروز «قابل انتظار» بدون 
غربالگري وجود خواهد داشت. اين ميزان «سرطان هاي فواصل بينابيني»3 نشانه اي بسيار مفيد 

در خصوص حساسيت برنامه است4.
مطالعات مورد شاهدي نيز بطور گسترده اي جهت ارزيابي برنامه كشف زود هنگام مورد استفاده 
قرار مي گيرد. اساس مطالعه بررسي سابقه قبلي غربالگري در بيماران مبتال به سرطان و مقايسه 
غربالگري  برنامه هاي  به  رسيدگي  در  روش  اين  مثال  براي  است5.  كنترل  مناسب  گروه  با  آن 
سرطان دهانه رحم استفاده مي شود6. مطالعات كوهورت و مورد - شاهد غربالگري را بايد با احتياط 
تفسير كرد؛ زيرا آنها نمي توانند خطاي انتخاب7 را رد كنند؛ آنها اثر آنچه را كه براي غربالگري 
انتخاب مي شود، اندازه گيري مي نمايند. براي سرطان دهانه رحم، مردمي كه بايد غربالگري شوند، 

حتي بدون تست، اغلب در خطر پايين تر ابتالء به بيماري هستند (خطاي انتخاب). 
اگر چه در حين كشف زود هنگام «نشانه هاي واسط»1 از قبيل اندازه و مرحله سرطان هاي كشف 
شده، (مانند آنچه كه به وسيله ثبت سرطان گزارش مي شود) بدست مي آيد و براي موفقيت برنامه 
تضمين  را  آنها  آمدن  بدست  وجه  به هيچ  اما  است،  اساسي  مير  و  در كاهش مرگ  غربالگري 

1) Hakama,1982 
2) Carcinoma in Situ
3) Interval Cancers 
4) Day, Wlliams, Khaw,1989 
5) prorok, 1984
6) Sasieni, cuzick, lynch, 1996
7) Selection bias
8) Intermediate endpoints 



نمي كند. نشانه هاي واسط شايد بهبود يابند؛ اما مرگ و مير نه. 
بنابراين فقط وقتي كه متوجه شويم غربالگري مؤثر است، نشانه هاي واسط بايد جهت كنترل آن 

مورد استفاده قرار مي گيرد. گزارش هاي آماري مناسب از ثبت سرطان ها عبارتند از: 
ميزان بروز سرطان هاي فواصل بينابيني ؛• ميزان بروز سرطان هاي فواصل بينابيني ؛• ميزان بروز سرطان هاي فواصل بينابيني ؛

ميزان پراكندگي و مرحله سرطان هاي كشف شده به وسيله غربالگري (در مقايسه با پراكندگي • ميزان پراكندگي و مرحله سرطان هاي كشف شده به وسيله غربالگري (در مقايسه با پراكندگي • ميزان پراكندگي و مرحله سرطان هاي كشف شده به وسيله غربالگري (در مقايسه با پراكندگي 
مورد انتظار) ؛

ميزان بروز سرطان هاي پيشرفته در مقايسه با دوره قبل از غربالگري (يا گروه مقايسه بدون • ميزان بروز سرطان هاي پيشرفته در مقايسه با دوره قبل از غربالگري (يا گروه مقايسه بدون • ميزان بروز سرطان هاي پيشرفته در مقايسه با دوره قبل از غربالگري (يا گروه مقايسه بدون 
غربالگري). 

اين نشانه هاي مهم كه به وسيله ثبت هاي مبتني بر جمعيت فراهم مي شود، اكنون بطور گسترده اي 
براي كنترل برنامه هاي غربالگري پستان مورد استفاده قرار مي گيرد. تغييرات در مرحله اي كه در 
آن سرطان هاي دهانه رحم، پستان و دهان تشخيص داده مي شوند، بايد در مراكز درمان سرطان 
مورد ارزيابي قرار گيرد. ارزيابي پوشش جمعيت در برنامه هاي غربالگري بايد خصوصًا بر پوشش 
گروه هاي سني هدف، مناطق روستايي و گروه هاي با سطح اقتصادي اجتماعي پايين تمركز كند. 
درمان  و  تشخيص  متعاقبًا  و  داده  نشان  غربالگري  تست هاي  در  اختالالتي  كه  مردمي  نسبت 
به وسيلة  به سرطان هاي بخصوصي كه  بيماران مبتال  تمامي  نيز نسبت  و  را مي گيرند،  مناسب 
غربالگري تشخيص داده مي شوند، بايد تعيين گردد. كيفيت فني تست هاي غربالگري و تسهيالتي 
بايد به دقت كنترل شود. براي گسترش آتي برنامه غربالگري پوشش  كه آن را انجام مي دهد، 
طيف سني وسيع تر يا افزايش دفعات غربالگري، ارزيابي ميزان پيشرفت كارمندان و فرآيندهاي 

آموزشي امري اساسي است. 

ارزيابي درمان
بسياري از ثبت هاي سرطان جهت تعيين آمار بقا، بيماران خود را نيز پيگيري مي كنند. پيگيري 
يا فعال است (تماس با بيمار يا خانواده وي)، يا به وسيلة مطابقت دادن جوازهاي دفن با موارد 
سرطاني ثبت شده است. بقا پس از تشخيص سرطان جهت ارزيابي اين كه درمان هاي جديد يا 
اصطالح شده سرطان تا چه حد با طبابت معمول ادغام شده است، مورد استفاده قرار مي گيرد. چنين 
روش هايي در سطح جمعيت كامًال با ميزان بقايي كه به وسيله مطالعات سريالي بيماران منتخب يا 
امتحانات باليني گزارش مي شود، متفاوت است. مثًال پيشرفت هايي كه در زمينه امتحانات باليني 
در درمان سرطان هاي اطفال، بيماري هوچكين و تومورهاي بيضه به دست آمده، اكنون نيز بطور 
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گسترده اي در بسياري از كشورهاي صنعتي اجرا مي شود، اما ميزان بقا مبتني بر جمعيت براي اين 
سرطان ها افزايش قابل مالحظه آنها را در طي سه دهه گذشته نشان مي دهد. 

سنجش  ميزان بقاي سرطان بطور فزاينده اي جهت مقايسه كارائي درمان سرطان در جمعيت هاي 
مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد (از جمله در يك كشور، براي مثال براساس منطقه يا طبقه 
اجتماعي). اين امر خود نيازمند استاندارد كردن دقيق روش هاي ثبت است (تعريف موراد كشف 
شده، زمان تشخيص و روش پيگيري). اين سنجش  همچنين نشان مي دهند كه ساير پارامترها 
از قبيل توزيع پراكندگي مرحله سرطان شناخته شده است زيرا همة اين موارد تا حد زيادي بر 

موفقيت درمان اثر مي گذارند. 
سرطاني  بيماران  به  كه  مراقبتي  الگوهاي  به  نگاه  جهت  افزوني  روز  بطور  سرطان  ثبت هاي 
مي رسد، مورد استفاده قرار مي گيرند و با نگرشي خاص جهت اصالح خدمات فراهم شده مشخص 
مي كنند كه آيا معيارهاي از قبل تعيين شده رعايت مي شوند يا نه. لذا براي مثال اين امكان وجود 
دارد كه ببينيم چه نسبتي از بيماران در مدت زمان طوالني بين تشخيص و درمان صبر مي كنند، 

يا درمان را در بيمارستان هايي مي گيرند كه براي اين منظور در نظر گرفته نشده است. 

ارزيابي مراقبت نگهدارنده
ارزيابي نتايج مراقبت نگهدارنده معموًال نياز به مهيا كردن مكانيسم هاي خاصي براي بررسي كيفيت 

ارزيابي مراقبت نگهدارنده
ارزيابي نتايج مراقبت نگهدارنده معموًال نياز به مهيا كردن مكانيسم هاي خاصي براي بررسي كيفيت 

ارزيابي مراقبت نگهدارنده

زندگي دارد. ممكن است مطالعات خاصي در بيماران انجام شود. خانوادة آنها و فراهم كنندگان 
مراقبت سالمت ابعاد مختلف كيفيت زندگي را در نظر مي گيرند: بهبود درد و كنترل ساير عالئم، 

كارايي، سالمت روحي و رواني، تأثير متقابل خانواده و طب، موضوعات اقتصادي و غيره. 
در  آنها  از  اندكي  تعداد  اما  است؛  دسترس  در  نوشته ها  در  زندگي  كيفيت  دستورالعمل  چندين 
جمعيت هايي كه نياز بهمراقبت نگهدارنده دارند، پذيرفته شده است. توسعه بيشتر اين روش ها 
خصوصًا براي جمعيت هاي نيازمندمراقبت نگهدارنده با فرهنگ ها و زمينه هاي اقتصادي اجتماعي 

مختلف الزم است. 
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1

همه كشورها الزم است كه براي اجراي برنامه هاي ملي كنترل سرطان به منظور كاهش 
بروز سرطان و مرگ و مير، بهبود كيفيت زندگي و كاهش عوامل خطر سرطان تالش 
نمايند. آنچه كه واقعًا اجرا مي شود و به انجام مي رسد، به عوامل متعددي بستگي دارد. 
انجام دهند،  براساس سطوح منابعشان  بايد  را كه كشورها  فعاليت هايي  بعد تقدم  فصل 

مشخص مي كند. 

تمركز بر اولويت ها

بخش 
چهارم 





تمام كشورها بايد براي اجراي برنامة ملي كنترل سرطان از طريق چارچوبي سيستماتيك و جامع 
همكاري كنند. توصيه ها در مورد حداقل فعاليت هاي انساني در برنامه هاي ملي كنترل سرطان در 
كشورهاي با سطوح مختلف منابع در جدول 1 ـ 13 خالصه شده است. بهترين راه جهت كاهش 
مؤثر بروز و مرگ و مير ناشي از سرطان بهبود كيفيت زندگي، بقا و كاهش عوامل خطر سرطان 
و استفادة كافي از منابع است. به آموزش كاركنان مراقبت بهداشتي در سطوح مختلف مراقبت 
بايد توجه خاص داشت؛ چون سطوح پيچيدة آموزشي به نقش هر يك از كاركنان وابسته خواهد 
بود. كاركنان مراقبت بهداشتي نيز الزم است مهارت هاي انساني را كه در اجراي مراقبت هاي 

نگهدارنده، پيشگيري و تشخيص زود هنگام الزم است، كسب نمايند. 
تمامي كشورها بايد هستة اصلي نظام مراقبت و سيستم هاي اطالع رساني را كه الزمة نظارت 
و ارزيابي داده هاي برنامه ريزي شده و اپيدميولوژيك است، مستقر نمايند و از اين داده ها براي 

تصميم گيري مناسب بهره جويند. 
اولويت هاي كليدي را در منطقه منتخب در نظر  بايد  كشورهاي با سطوح منابع كم تا متوسط 
بگيرند. با هر سطحي از منابع مي توان با متد مرحله به مرحله اجازه داد هر اولويت هم در محتواي 
برنامه و هم در ميدان جغرافيايي در نظر گرفته شود. همچنين استفادة مناسب از تكنولوژي مقرون 

به صرفه و پايدار، در موقعيت هايي كه منابع محدود است، اهميت دارد. 
داده  تشخيص  پيشرفته  مراحل  در  آن  بيماران  اكثر  كه  منابع  پايين  با سطوح  كشورهاي  براي 
مي شوند،مراقبت نگهدارنده ارزان و مؤثر، نقطة آغاز پايداريي است كه تدريجًا به رويكرد جامع كه 

شامل كشف زود هنگام و پيشگيري اوليه است، منتهي مي شود. 
كشورهاي ثروتمند هم مي توانند به اجراي كامل راهبردهاي مبتني بر شواهد در چارچوب يك 
تعديل  آن  دنبال  به  و  موجود  منابع  تخصيص  بررسي  يابند.  دست  سرطان  كنترل  ملي  برنامة 
راهبردها اجازة استفادة كاملتر و مؤثرتر از منابع را داده و منجر به سوق سرمايه ها به سمت بهبود 

نواحي ضعيف در زمينة سرطان يا حمايت از كشورهاي ضعيف تر مي گردد.  

فصل 13: اولويت هاي سطوح مختلف منابع
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جدول 1- 13: اولويت هاى برنامه ملى كنترل سرطان، براساس سطح منابع
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اولويت فعاليت هاي پيشگيري براي سطوح منابع مختلف

سالمت  پيشبرد  و  پيشگيري  راهبردهاي  يافته  ادغام  اجراي  به  را  اولويت  بايد  كشورها  تمام 
بيماري هاي غيرواگير، شامل موقعيت اپيدميولوژيك فعلي و طراحي شده، اختصاص دهند. اين 
مداخالت دست كم بايد شامل پيشگيري و كنترل دخانيات، كاهش مصرف الكل، ارتقاء فعاليت 

فيزيكي، تغذية سالم و آموزش عوامل خطرساز جنسي و توليدمثل باشد. 
به عالوه تمامي كشورها بايد سياست هايي را براي تقليل سرطان هاي شغلي و قانونگذاري براي 
مقررات،  تنظيم  قانونگذاري،  شامل سطوح  بايد  رويكردها  نمايند.  وضع  سرطانزا  عوامل  كنترل 

معيارهاي محيطي و آموزش در سطوح جامعه، مدرسه و افراد باشد. 
پرهيز از مواجهة غيرضروري با نورخورشيد خصوصًا در جمعيت هاي در معرض خطر بايد توصيه 
گردد. در كشورهاي با منابع محدود بايد به جاهايي تمركز كرد كه نه تنها بيشترين نياز را دارند، 
بلكه بيشترين شانس موفقيت را هم دارا هستند. آنها بايد مطمئن شوند كه اولويت راهبردهاي 
پيشگيري به گروه هايي معطوف مي شود كه تأثيرگذار و هدايتگر روند تمام برنامه هستند؛ نظير 

سياست گذاران، كارمندان و مربيان بهداشت. 
در نواحي با شيوع باالي سرطان هاي ناشي از عوامل بيولوژيك، اقدامات اختصاصي در راه مبارزه 
مناطق  در  يابد.  توسعه  بايد   B هپاتيت  و  شيسيتوزوميازيس  همچون  مرتبط،  عفوني  عوامل  با 
برنامه هاي واكسيناسيون  بايد در ديگر   B اندميك سرطان كبد، واكسيناسيون ويروس هپاتيت 

ادغام گردد. 
كشورهاي با سطوح منابع متوسط هم الزم است توسعة خدمات باليني را براي مشاوره مختصر و 
مفيد جهت ترك دخانيات و ديگر عوامل خطرساز سرطان و تقويت آموزش براي شيوه هاي سالم 
اوليه مراقبت بهداشتي در مدارس و  بايد در سطوح  زندگي در نظر داشته باشند. اين فعاليت ها 
محل هاي كار انجام شود. اين كشورها همچنين بايد توسعة برنامه هاي اجتماعي با رويكرد كامل 

براي پيشگيري بيماري هاي غيرواگير را در نظر بگيرند. 
كشورهاي با سطوح منابع باال بايد برنامه هاي پيشگيري و ارتقاء سالمت مستدل و جامعي را اجرا 
نمايند كه اجراي آن در تمام سطوح كشور همكاري با ديگر بخش ها را تضمين كند. اگر خطر 

سرطان پوست باالست، كنترل روزمرة سطوح اشعة ماوراء بنفش اجرا شود. 
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كشف زود هنگام (جمعيت هاي با عالئم باليني) 
همة كشورها بايد به عنوان قسمتي از برنامه ملي كنترل سرطان آگاهي خود را در مورد عالئم 
هشداردهنده سرطان هايي كه در مراحل اوليه بيماري عالئم باليني را بروز مي دهند، ارتقاء دهند. 
جامعه بايد در مورد توجه به تغييرات (عالئم هشداردهنده) و آنچه كه بايد پس از يافتن آنها انجام 
دهد، آموزش ببيند. كاركنان بهداشتي بايد در مورد تشخيص بيماران سرطاني در مراحل اوليه 
آموزش ببينند و سريعًا آنها را به مكان هايي كه مي توانند بيماري را تشخيص و درمان كنند، ارجاع 
دهان،  حفره  از:  عبارتند  هستند،  هنگام  زود  تشخيص  قابل  كه  مكان هايي  سرطان هاي  دهند. 

حنجره، كولوركتال، پوست، دهانه رحم، مثانه و لوزالمعده. 
در شرايط با منابع اندك در فاز اول بايد روش هاي جمعي كم هزينه و مؤثر جهت تشخيص زود 
هنگام يك يا دو تومور قابل كشف براساس اولويت، مورد استفاده قرار گيرد. اين روش بايد ابتدا 
در يك منطقه منتخب1 با دسترسي خوب به تشخيص و درمان مورد تأييد قرار گيرد. كشورهاي با 
سطوح متوسط منابع الزم است روش هاي جمعي سودمند و كم هزينه اي را براي پيشبرد تشخيص 

زود هنگام تمامي تومورهاي قابل كشف اولويت دار مورد استفاده قرار دهند. 
كشورهاي با سطوح باالي منابع نيز بايد راهبردهاي ملي جامعي را براي كشف زود هنگام تمامي 

تومورهاي با شيوع باال و قابل كشف داشته باشند. 

غربالگري (جمعيت هاي بدون عالئم باليني)
در جاييكه سطح بروز سرطان هاي پستان و دهانه رحم اجازه دهد و منابع الزم در دسترس باشد، 
غربالگري براي اين دو سرطان بايد انجام شود و اين اساسًا در كشورهاي با سطوح منابع متوسط 
و باال عملي است. غربالگري سرطان ساير مناطق بايد به صورت تجربي انجام شود و در حال 
حاضر نمي تواند به عنوان يك سياست ملي سالمت توصيه شود. تمامي كشورها كه سياست هاي 
غربالگري را اجراء مي كنند بايد عوامل برنامه ريزي شده اي را در نظر بگيرند كه تعيين مي كند آيا 

برنامه به اثرگذاري و كارايي رسيده است يا نه. 
در كشورهاي با منابع اندك، اگر در حال حاضر زير ساخت ها براي غربالگري سرطان دهانه رحم 
وجود دارد، توصيه به فراهم كردن پوشش باالي غربالگري مؤثر و كار آمد سيتولوژي براي يك 
بار در سراسر عمر زنان 40 - 35 ساله يا اگر منابع بيشتر وجود دارد، هر 10 سال براي زنان 

60 - 30 ساله است. 

سياست هاي كشف زود هنگام توصيه شده براي سطوح مختلف منابع

1) Pilot area
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از شروع غربالگري سيتولوژي  بايد  ندارند،  پايين كه تسهيالت غربالگري  آمد  در  با  كشورهاي 
صرف نظر كنند. آنها بايد تا زماني كه يك روش كم هزينه (VIA) ايجاد مي شود، صبر كنند. 

كشورهاي با سطوح متوسط منابع بايد فراهم آوردن پوشش ملي به وسيله غربالگري سيتولوژي 
براي سرطان دهانه رحم در دوره هاي 5 ساله براي زنان 60 - 30 ساله را در نظر داشته باشند. 
كشورهاي با سطوح باالي منابع بايد اجراي غربالگري ملي براي سرطان دهانه رحم و سرطان 

پستان را، اگر اين سرطان ها شايع هستند، تقويت و اصالح كنند. 

اولويت اقدام ها جهت درمان سرطان براساس سطوح منابع

همه كشورها بايد از ايجاد خط مشي هاي باليني و درماني مبتني بر شواهد، تهيه ليست داروهاي 
بهداشتي  متخصصين  مداوم  آموزش  و  ارزيابي  پيگيري،  سيستم هاي  مناسب،  ارجاع  اساسي، 
شوند.  مطمئن  درمان  و  تشخيص  خدمات  كارايي  و  دسترسي  قابليت  كننده،  مشاركت  مختلف 
بنابراين خط مشي ها بايد تاكيد كنند كه درمان قطعي هنگامي كه سرطان غيرقابل درمان است، 

داده نشود و بجاي آن بيمارمراقبت نگهدارنده دريافت كند. 
بايد خدمات تشخيص و درمان را در جهت تقدم دادن به  يا متوسط  اندك  با منابع  كشورهاي 
دارند،  را  باالي عالج پذيري  بالقوه  توان  كه  آنها  يا  هنگام  زود  قابل كشف  و  شايع  تومورهاي 

سازماندهي كنند. 
كشورهاي با سطح باالي منابع بايد ايجاد مراكز درماني ومراقبت نگهدارنده جامع را، كه مخصوصًا 
براي آموزش باليني و تحقيق فعال هستند، و مي توانند به عنوان مركز ارجاع در كشور و نيز در 

سطح بين المللي عمل كنند، تقويت نمايند. 

اولويت اقدام ها جهت مراقبت نگهدارنده براساس سطوح منابع

تمامي كشورها بايد با قصد بهبود كيفيت زندگي بسياري از بيماران سرطاني، يا بهبود ساير حاالت 
اين  كنند.  اجراء  را  نگهدارنده  جامعمراقبت  برنامه هاي  خانواده شان،  و  آنها  زندگي  تهديدكننده 
برنامه ها بايد بهبود درد، كنترل ساير عالئم و پشتيباني روحي اجتماعي و معنوي را فراهم كنند. 
تمام كشورها بايد اين آگاهي را در جامعه و متخصصين بهداشتي ايجاد كنند كه مي توان درد 
سرطان را بر طرف نمود و از قابليت دسترسي به مورفين خوراكي در تمام سرويس هاي خدمات 

مراقبت بهداشتي مطمئن شوند. 
ومراقبت  درد  بهبود  استانداردهاي  حداقل  كه  مطمئن شد  است  اندك الزم  منابع  با  شرايط  در 
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نگهدارنده بطور پيشرونده اي در تمامي سطوح مراقبت در مناطق هدف مورد قبول است و پوشش 
باالي بيماران از طريق خدمات بهداشتي عمدتًا با مراقبت خانگي فراهم مي گردد. مراقبت خانگي 
داراي  كشورهاي  در  پوشش  بهترين  و  خوب  كيفي  مراقبت  به  رسيدن  راه  بهترين  كلي  بطور 

حمايت هاي قوي خانوادگي و زيرساخت هاي بهداشتي ضعيف است. 
كشورهاي با سطوح متوسط منابع بايد مطمئن شوند كه حداقل استانداردهاي بهبود درد سرطان 
ومراقبت نگهدارنده بطور پيش رونده در تمام سطوح مراقبت وجود دارد و اينكه، افزايش پوشش 
بيماران از طريق خدمات فراهم شده به وسيله كاركنان مراقبت بهداشتي و مراقبت خانگي به صورت 

ملي صورت مي گيرد.
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فصل 13: اولويت سطوح مختلف منابع
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