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 )Lung Cancerسرطان ریه (

سلول هاي تمام ارگانیسم هاي زنده به صورت طبیعی و به شیوه 

اي کنترل شده تقسیم می شوند و رشد می کنند. سرطان زمانی به 

وجود می آید که این فرایند از کنترل خارج شده و سلول ها به 

صورت کنترل نشده شروع به تقسیم و تکثیر کنند که در این حالت 

یک توده ایجاد شده که به آن سرطان یا کانسر گفته می شود. 

این تومور و یا توده، به عنوان تومور اولیه و یا سرطان اولیه می 

تواند در محل خود شروع به رشد کند و یا گسترش پیدا کرده و 

باعث ایجاد تومورهاي ثانویه در قسمت هاي دیگر بدن شود. این 

) نامیده می شود که یکی از metastasisفرایند گسترش، متاستاز (

ویژگی هاي کلیدي سرطان نیز به شمار می رود. 

سرطان ریه در جهان، دومین سرطان رایج در مردان و سومین 

سرطان رایج در زنان است. در ایران سرطان ریه کشنده ترین 

سرطان می باشد. 
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از همه مهم تر، به علت دشوار بودن درمان سرطان ریه، می توان تا 

شایعترین  حد زیادي این سرطان را چه در مردان و چه در زنان، 

نوع سرطانی که منجر به مرگ می شود، به حساب آورد. 

 چه عواملی باعث ایجاد سرطان ریه می شوند؟

استعمال دخانیات علت اصلی ابتال به سرطان ریه است. می توان 

 از سرطان هاي ریه به دلیل %80گفت که مبتال شدن به حداقل 

استعمال دخانیات می باشد. 

اگر چه افراد غیر سیگاري نیز احتمال ابتال به سرطان ریه را دارند 

 برابر 10اما به طور کلی خطر ابتال به این بیماري در افراد سیگاري 

بیشتر است. 

میزان خطر، با افزایش تعداد سیگاري که در روز کشیده می شود، 

افزایش می یابد. اگر شما یک فرد سیگاري قهار هستید که در روز 

 نخ سیگار مصرف می کنید، احتمال ابتال به سرطان ریه 20بیش از 

 برابر بیشتر از افراد غیر سیگاري افزایش 40 تا 30در شما به حدود 

می یابد. 

 سال اخیر 50علت اصلی افزایش قابل توجه ابتال به سرطان ریه در 

را می توان افزایش افراد سیگاري در این سالها دانست. این افزایش 
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مصرف به علت تولید صنعتی و بازاریابی دخانیات به وجود آمده 

است. 

خطر ابتال به بیماري سرطان ریه در افرادي که سیگار را ترك می 

 سال، با افراد غیر سیگاري برابر می 15کنند، بعد از گذشت حدود 

شود. 

 
 عالئم سرطان ریه: 

عالئم سرطان ریه عبارتند از: 

سرفه ي مزمن  •

تنگی نفسی که به مرور بدتر می شود  •

کاهش وزن  •
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خستگی بیش از حد  •

درد مزمن و مداوم در قفسه ي سینه و یا در جاي دیگري  •

از بدن (که احتماال از گسترش سرطان به استخوان ها 

ناشی می شود.) 

به علت تومور اصلی در ریه و یا به علت تومور هاي ثانویه در 

جاهاي دیگري از بدن، عالئم دیگري می توانند به وجود بیایند. 
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یکی از عالئم برجسته ي سرطان ریه، سرفه ي خونی و  •

) می باشد. این عالمت می Hemoptysisیا هموپتیزي ( 

تواند یکی از عالئم هشدار زودهنگام باشد و به تشخیص 

سرطان ریه در مراحل ابتدایی که هنوز ممکن است قابل 

درمان باشد، کمک کند. اگر سرفه ي خونی در هر 

شخصی مشاهده شود، به خصوص اگر شخص سیگاري 

 سال سن داشته باشد، باید بالفاصله جهت 40و باالي 

مشاوره در مورد سرطان ریه به پزشک مراجعه کند. 

ورم گردن یا صورت  •

دوره هاي مکرر حالت ذات الریه یا برونشیت  •

خس خس کردن سینه  •

شکستگی هاي استخوان که مربوط به جراحت هاي  •

تصادفی نباشد 

اثرات وابسته به اعصاب، عدم تعادل در راه رفتن و از  •

دست دادن حافظه بصورت دوره اي 
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 تشخیص سرطان ریه:

متاسفانه بسیاري از سرطان هاي ریه زمانی تشخیص داده می 

شوند که براي انجام درمان هاي موثر ممکن، دیر شده است. در 

بیش از نیمی از افراد مبتال به سرطان ریه، سرطان آنها زمانی 

تشخیص داده می شود که سرطان وارد مرحله ي متاستاز شده و 

در حال گسترش است. 

تشخیص زودهنگام سرطان ریه مشکل است زیرا بسیاري از عالئم 

رایج سرطان ریه مشابه عالئمی است که در ریه هاي افراد سیگاري 

). عالوه COPD قابل مشاهده است (بیماري مزمن انسدادي ریه یا

بر این بسیاري از افرادي که به سرطان ریه مبتال هستند به طور 

نیز مبتال هستند زیرا که عامل اصلی هر دو  COPD همزمان به

 درصد از افراد 2 تا 1بیماري کشیدن سیگار است. با این حال تنها 

به بیماري سرطان ریه نیز دچار می شوند.  COPD مبتال به
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از قفسه ي سینه اولین آزمایش براي  X تصویر برداري با اشعه ي

تشخیص سرطان ریه است. اگر توموري در ریه وجود داشته باشد 

باید حتما قطر آن یک سانتی متر (یا بیشتر) باشد تا بتوان آن را با 

این تصویر برداري تشخیص داد. 

با این حال در این مرحله که تومور به این اندازه رسیده است، سلول 

 بار تقسیم (دو برابر) شده است. معموال 36اصلی سرطانی شده 

بیماري سرطان ریه زمانی به مرگ منجر میشود که این تقسیم 

 رسیده باشد.با توجه به این توضیحات، کامال واضح 40سلولی به 

است که تشخیص سرطان ریه در اواخر دوره ي طبیعی آن 

تشخیص داده می شود. 
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در صورت مشاهده ي موردي غیر طبیعی در تصویربرداري اشعه 

نیز انجام می شود  MRI و CT Scan معموال تصویربرداري X ي

که این روش هاي تصویربرداري می توانند اطالعات بیشتري را در 

مورد تومورها و این که چقدر گسترش پیدا کرده اند در اختیار ما 

قرار دهند. 

 
برخی از آزمایش هاي ساده ي خون و چند آزمایش دیگر نیز ممکن 

است انجام شود. 

 

http://iranradiotherapy.ir/wp-content/uploads/c.jpg
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) یک معاینه ي مستقیم از داخل Bronchoscopyبرونکوسکوپی (

لوله هاي تنفسی است که بعد از بی حسی موضعی به وسیله ي یک 

فیبر نوري نازك انجام می شود. این معاینه بهترین روش معاینه 

براي تشخیص تومور در برونش اصلی (مجاري هوایی اصلی) در 

مرکز قفسه ي سینه می باشد. 

 
بسته به محل سرطان، نمونه برداري (بیوپسی) یا از طریق 

برونکوسکوپی انجام می شود و یا از طریق سوزن بیوپسی. براي 

سرطان هایی که نزدیک حاشیه ي ریه ها هستند (به عنوان مثال اگر 

به دنده ها نزدیک تر باشد تا به مرکز قفسه ي سینه) بهتر است از 
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سوزن بیوپسی استفاده شود زیرا که این مناطق فراتر از دسترسی 

برونکوسکوپ هستند. 

 
معموال یک نمونه از خلط (موادي که همراه با سرفه از سیستم 

تنفسی خارج می شوند) نیز به منظور مشاهده ي سلول هاي 

سرطانی، مورد آزمایش قرار می گیرد که بعد از انجام این آزمایش 

شاید دیگر نیازي به انجام آزمایش بیوپسی نباشد. 

 

http://iranradiotherapy.ir/wp-content/uploads/g.jpg
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سرطان ریه بسته به شکل ظاهري سلول هاي سرطانی که توسط 

پاتولوژیست ها و زیر میکروسکوپ قابل مشاهده است در سه دسته 

ي مختلف طبقه بندي می شود: 

سرطان سلول هاي کوچک  •

سرطان سلول هاي سنگفرشی  •

) adenocarcinomaآدنوکارسینوما ( •

مهم است بدانیم شخص بیمار به کدام نوع از انواع سه گانه ي 

سرطان ریه مبتال شده است، زیرا که سرطان هاي سلول هاي 

کوچک بهترین واکنش را نسبت به شیمی درمانی دارند (دارو هاي 

ضد سرطان)، در حالی که انواع دیگر آن، که اغلب به سرطان سلول 

هاي بزرگ ریه شناخته می شوند، به کمک عمل جراحی و یا 

پرتودرمانی (درمان به کمک اشعه) بهتر درمان می شوند. 

بنابراین پاتولوژیست به یک نمونه ي کوچک از بافت (بیوپسی) نیاز 

دارد تا آن را مورد آزمایش قرار داده و هم شک به بیماري سرطان 

را از بین ببرد و صحت آن را تایید کند و هم اینکه نوع سلول 

سرطانی را تشخیص دهد. 
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 درمان سرطان ریه:

جراحی، پرتودرمانی و شیمی درمانی (داروها) براي درمان سرطان 

ریه مورد استفاده قرار می گیرند. 

 
عمل جراحی می تواند سرطان ریه را درمان کند اما تنها یک نفر از 

 درصد) مبتال به بیماري سرطان ریه براي عمل جراحی 20 نفر (5هر 

مناسب است. 

در صورتی که سرطان ریه در خارج از قفسه ي سینه گسترش پیدا 

نکرده باشد و اندام هاي حیاتی مانند کبد را تحت تاثیر قرار نداده 

باشد و همچنین اگر فرد بیمار، بیماري هاي دیگري مانند برونشیت 

) و بیماري قلبی نداشته باشد، تنها در این bronchitisمزمن (
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شرایط، استفاده از عمل جراحی براي حذف تومور سرطانی ممکن 

است مقدور باشد. 

این عوارض اضافه ممکن است فشار را به فرد بیمار به حدي بیشتر 

کند که نتواند عمل جراحی را تحمل کند. 

براي درمان سرطان سلول هاي کوچک از شیمی درمانی، و در پاره 

اي موارد از پرتودرمانی استفاده می شود. 

شیمی درمانی یا توسط متخصص غدد (متخصص در درمان 

سرطان) و یا گاهی اوقات توسط یک متخصص در بیماري هاي 

قفسه ي سینه با تخصص در شیمی درمانی مورد استفاده قرار می 

گیرد. 

این روش درمانی به صورت دوره اي بوده به گونه اي که فرد بیمار 

 ساعت در بیمارستان بستري خواهد 48حدودا هر سه هفته به مدت 

شد. 

تصورات غلطی در مورد شیمی درمانی در میان مردم شایع است 

که موجب نگرانی هایی نسبت به مشکالت و فواید این روش درمانی 

شده است. 
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با این حال هیچ شکی نسبت به تاثیر مثبت شیمی درمانی روي مدت 

زمان و کیفیت زندگی افراد مبتال به سرطان ریه، از نوع سلول هاي 

کوچک وجود ندارد. تعداد دوره هاي درمانی مورد نیاز، به میزان 

واکنش بدن بیمار به درمان بستگی دارد. 

شیمی درمانی عوارضی جانبی نیز دارد. از جمله مهمترین عوارض 

جانبی می توان به تهوع، استفراغ و ریزش مو اشاره کرد. با این حال 

داروهاي بسیار خوبی نیز براي کنترل این عوارض جانبی وجود 

دارند. موها در حدود سه ماه بعد از پایان دوره هاي شیمی درمانی 

دوباره رشد می کنند. 

اهدافی براي هر چه بهتر کردن نتایج شیمی درمانی وجود دارد و در 

همین راستا آزمایش هاي تحقیقاتی بسیاري در حال انجام است. در 

صورتی که از بیماران خواسته شد تا رضایت نامه براي شرکت در 

یک برنامه ي آزمایشی را قبول کنند، نباید وحشت زده شوند. 

صدها بیمار در برنامه هاي درمانی آزمایشی که به منظور تشخیص 

مزایاي یک روش درمانی نسبت به روش درمانی دیگر انجام می 

شوند، شرکت می کنند. این تحقیق ها به منظور ارتقاي تاثیر شیمی 

درمانی در بهبود بیماران انجام می شوند. 
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براي درمان سرطان سلول هاي بزرگ (دو نوع دیگر سرطان ریه) 

بسته به اینکه کجا قرار دارند و تا چه اندازه پیشرفت کرده اند ممکن 

است از جراحی، پرتودرمانی، شیمی درمانی و یا ترکیبی از این 

روشها استفاده شود. 

در برخی از موارد ممکن است پس از شیمی درمانی، روش درمانی 

بیولوژیکی جدیدي که به سیستم ایمنی کمک می کند تا به تومور 

حمله کنند نیز مورد استفاده قرار گیرد. در موارد بسیار پیشرفته ي 

بیماري، ممکن است عالوه بر روش هاي درمانی گفته شده، به 

منظور مقابله با عالئم ناراحت کننده و آزار دهنده ي بیماري، از 

روش هاي درمانی دیگري نیز استفاده شود. 

). palliative) است یا کمکی (radicalپرتودرمانی یا رادیکالی (

پرتودرمانی رادیکالی در بیماران انتخاب شده اي به کار می رود که 

تومور سرطانی آنها موضعی و غیر قابل جراحی باشد. در این 

روش با استفاده از دز باالیی از پرتو، تالش می شود تا تومور 

سرطانی نابود شود. 

پرتودرمانی کمکی به صورت گسترده و غیر متمرکز انجام می شود. 

هدف، درمان سرطان نیست بلکه هدف ایجاد راحتی بیشتر براي 
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بیمار است. در این روش از دز پایین تري از پرتو (اغلب فقط یک یا 

دو دز) استفاده می شود. 

این کار براي کاهش عالئمی چون خون در خلط (هموپتیزي) و 

استخوان درد مفید بوده و همچنین به بهبود انسداد مجاري هوایی و 

رگ هاي بزرگ قفسه ي سینه کمک می کند. 

 
 چگونه به وسیله سایبرنایف سرطان ریه درمان می شود؟

پیش از این بزرگترین مشکل پزشکان در درمان سرطان ریه حرکت 

تومورها به هنگام تنفس بود. اما امروزه دستگاه سایبرنایف روشی 

جدید و مدرن را براي حل این مشکل پیشنهاد کرده است. بر خالف 

روش هاي دیگر درمان، دستگاه سایبر نایف تومورها را در هنگام 

تنفس شناسایی کرده و به گونه اي حرکت می کند که با حرکت سینه 

در هنگام تنفس هماهنگ باشد و به همین دلیل در هنگام درمان بیمار 

می تواند به صورت عادي نفس بکشد. 
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براي درمان سرطان ریه به وسیله سایبرنایف به تیم پزشکی کاملی 

نیاز است و در دوره درمان، بیمار باید تحت نظر متخصصانی 

همچون: پزشک جراح، متخصص داخلی، انکولوژیست، فیزیسیست، 

رادیوتراپیست و دیگر کارکنان پشتیبانی پزشکی باشد. 

  به محض اینکه تیم پزشکی اعالم آمادگی بیمار براي شروع درمان

با سایبرنایف را بکنند، درمان آغاز می شود. 

در اولین مرحله تشخیص، پزشکان متخصص محل و اندازه تومور 

را شناسایی می کنند. بر اساس نتیجه این تشخیص، ممکن است 

بعضی از بیماران نیازي به کاشتن نشانه گر ثابت نداشته باشند. این 

 

http://iranradiotherapy.ir/wp-content/uploads/w.jpg
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نشانه گر به دستگاه سایبرناف کمک می کند تا در طول درمان و در 

هنگامی که بیمار در حال تنفس عادي می باشد، محل دقیق تومور را 

پیدا کند. 

در بعضی از بیماران کاشتن نشانه گر ثابت ضروري می باشد تا به 

وسیله آن دستگاه تومور را شناسایی کند. در این موارد، از بیمار 

خواسته می شود تا پیش از آغاز درمان به مرکز آمده تا در طی آن 

 هسته از جنس طال در اطراف بافت هاي شُش قرار داده شود. 5 تا 3

این نشانه گرها ممکن است به وسیله سوزن در قسمت سینه انجام 

) و یا التراسوند CT Scanشود. در این عملیات از سی تی اسکن (

)Ultra Sound کمک گرفته می شود. در این هنگام یک دوربین از (

طریق راه هاي هوایی درون دهان، به محل تومور فرستاده می شود. 

اگر کاشتن نشانه گر ضروري باشد بیمار یک هفته پیش از انجام 

سایبرنایف باید این عملیات را انجام دهد تا در هنگام درمان هسته 

هاي طال ثبات خود را پیدا کرده باشند. 

یک قالب گهواره مانند براي  پیش از آغاز درمان با سایبرنایف،

قسمت بدن بیمار تهیه می شود. این قالب براي راحت بودن بیمار در 

طول درمان است. همچنین کمک می کند تا در طول جلسات مختلف 
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حالت واحدي داشته باشد. بیمار باید جلیقه مخصوصی را در طول 

درمان با سایبرنایف به تن کند. پوشیدن این جلیقه به این دلیل است 

که روبات حرکات بین سینه و تنفس بیمار و موقعیت تومور را با هم 

مرتبط کند و از این طریق حرکات خود را هماهنگ سازد. اطالعات به 

دست آمده توسط جلیقه به دستگاه این امکان را می دهد تا از 

موقعیت تومور پیروي کند و شلیک بسته هاي انرژي به تومور 

بسیار دقیق و به موقع باشند. 

در همان حالتی که بیمار بر روي قالب گهواره دراز کشیده است یک 

سی تی اسکن انجام خواهد شد تا موقعیت تومور مشخص شود. 

اطالعات به دست آمده از سی تی اسکن به تیم پزشکی کمک می کند 

تا از موقعیت، اندازه و فرم تومور مطلع شوند. ممکن است براي 

) و یا پت MRIیافتن موقعیت آناتومی اطراف تومور ام آر آي (

) انجام شود. به محض پایان مرحله عکس PET Scanاسکن (

برداري بیمار می تواند جلیقه را در بیاورد تا براي جلسه بعد که 

درمان شروع خواهد شد توسط مرکز نگهداري شود. 

نحوه درمان توسط متخصص فیزیسیست و پزشک بیمار طرح 

خواهد شد. در این مرحله بیمار نیازي به حضور در مرکز ندارد. در 
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هنگام ایجاد طرح درمان توسط سایبرنایف، اطالعات به دست آمده 

از سی تی اسکن، ام آر آي و یا پت اسکن به داخل سیستم 

کامپیوتري مخصوص ایجاد طرح درمان با سایبرنایف انتقال داده 

می شود. تیم پزشکی به وسیله این سیستم منطقه اي را که باید تحت 

تابش اشعه قرار گیرد و مقدار دوز اشعه را تعیین می کنند. این تیم 

پزشکی همچنین مناطقی را که مقدار تابش اشعه باید بسیار کم باشد 

و یا اصال تابش نباشد را هم تعیین می کنند. 

در این هنگام، طرح به گونه اي خواهد بود که نهایت استفاده مفید از 

قدرت فوق العاده مانور در سیستم سایبرنایف شود و درمانی 

بسیار ایمن و دقیق صورت گیرد. پس از ایجاد طرح درمان بیمار به 

مرکز سایبرنایف برگشته تا درمان آغاز شود. بنابر تشخیص 

پزشک درمان ممکن است یک روز تا پنج روز طول بکشد. براي 

بیشتر بیماران درمان بدون درد و بسیار راحت خواهد بود. بیمار 

می تواند با لباس خود وارد اتاق درمان شود و تنها باید در نظر 

داشته باشد که لباسی راحت بپوشد. بیمار میتواند وسایلی همچون 

MP3 player   به همراه داشته و در طول درمان موسیقی گوش

دهد. 
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وقتی زمان درمان فرا رسد، از بیمار تقاضا می شود تا جلیقه خود 

را پوشیده و بر روي قالب گهواره دراز بکشد. رادیولوژیست تمام 

موارد را چک کرده و از حالت صحیح بیمار اطمینان حاصل خواهد 

کرد. زمانی که درمان شروع می شود محل دقیق تومورها توسط 

روبات پیدا شده و مورد شلیک بسته هاي انرژي قرار می گیرد. این 

در حالتی است که بیمار به صورت نرمال در حال تنفس است. تیم 

پزشکی در طول مدتی که شش ها در معرض اشعه هستند را کنترل 

خواهند کرد. 

بازوهاي روبات که به وسیله کامپیوتر مخصوصی کنترل می شود، 

در اطراف بدن بیمار حرکت کرده و از جهت هاي مختلف تومور را 

مورد شلیک اشعه قرار می دهند. در هر حالت روبات متوقف می 

شود تا تشخیص دهد، اشعه باید از چه زاویه اي به تومورها 

برخورد کند. بیمار نیازي به انجام کار خاصی ندارد و انتظار می 

رود که تنها در طول درمان بر روي تخت با آرامش دراز بکشد. 

وقتی درمان پایان می گیرد بیشتر بیماران می توانند به زندگی عادي 

خود بازگردند و تنها باید در فعالیت هاي خود کمی مواظب باشند. 

اگر بر اساس طرح، درمان در چندین جلسه باشد بیمار باید در 

 



 

 آنچه درباره سرطان ریه    باید بدانیم 24

روزهاي بعد دوباره به محل برگشته و هر جلسه درمان را کامل 

 دقیقه است. عوارض 45 تا 30کند. معموال هر جلسه درمان بین 

جانبی در بیماران مختلف متفاوت خواهد بود. معموال بیشتر بیماران 

کمترین میزان عوارض را تجربه می کنند و این عوارض بعد از یک 

هفته از بین می روند. پیش از درمان پزشک تمام احتماالتی که براي 

عوارض جانبی وجود دارد و بیمار ممکن است آنها را تجربه کند، 

براي بیمار شرح خواهد داد و یا داروهاي الزم براي مقابله با این 

عوارض تجویزخواهد شد. 

پس از پایان تمام دوره هاي درمان با سایبرنایف، بسیار مهم است 

که بیمار وقت قبلی گرفته و مرتبا پزشک خود را مالقات کند. با 

توجه به نوع سرطان ریه، درمان در هر بیمار متفاوت خواهد بود. بر 

اساس تجربه درمانی، بیشتر بیماران نتیجه بسیار خوبی را از 

درمان با سایبرنایف گرفته اند. در ماه ها و سال هاي آینده بیمار با 

 PET و CT Scanانجام سی تی اسکن و یا پت سی تی اسکن (

Scan با هم) و همچنین با در ارتباط بودن مرتب با پزشک، می تواند 

از سالمت خود اطمینان حاصل کند. 

 



 

 آنچه درباره سرطان ریه    باید بدانیم 25

 درباره مکس

موسسه حمایت از کودکان مبتال به سرطان قزوین با نام 

، یکسال پس از درخواست 1393اختصاري مکس در سال 

 نفر هیئت امنا با کسب مجوز هاي الزم 11تقاضاي تاسیس با 

از مراجع ذیصالح کشور و با هدف حمایت مالی , روحی و 

روانی کودکان مبتال به سرطان فعالیت خود را جهت حمایت 

همه جانبه از کودکان مبتال به سرطان وخانواده هاي ایشان 

 آغاز کرده است.  

موسسه مکس یک سازمان مردم نهاد (غیر دولتی)، غیر 

سیاسی وغیر تجاري است که با اهداف انسان دوستانه بدون 

در نظر گرفتن جایگاه قومی، مذهبی، نژادي و جنسیتی به 

ارائه ي خدمات جامع کیفی رایگان به خانواده کودکان کم 

درآمد و نیازمند مبتال به سرطان می پردازد. 

مکس حامی استوار پدر و مادرانی است که کودك آنها به 

بیماري سرطان مبتال شده است.در سایه این حمایت،خانواده 

ها میتوانند با نکرانی کمتر به درمان کودك خود فکر کنند و 
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کودکان می توانند شادمانتر فرآیند درمان را طی کرده و 

آرزوي آن ها  از بودن و نبودن به چگونه زیستن در آینده 

تغییر کند. همچنین تجهیز مرکز درمانی دانشگاهی قدس 

مرتبط با بیماري کودکان مبتال به سرطان و آشنایی هر چه 

بیشتر جامعه با این بیماري و پیامدهاي اجتماعی- اقتصادي 

آن براي افراد مبتال به سرطان و چگونگی جلوگیري و 

تشخیص به موقع بیماري سرطان جزء رسالت این موسسه 

 می باشد.

در سایه حمایت مکس هیچ کودکی در شهر قزوین از فقر و 

ناتوانی در پرداخت هزینه درمان، فوت نخواهد کرد. 

تمامی سرطان ها در مراحل اولیه ابتال با موفقیت باالیی قابل 

درمان هستند.بسیاري از کودکان بهبود یافته ، مبتال به انواع  

سرطان ها بوده اند که با همراهی و مشارکت انسان هاي نیک 

اندیش و دانش تخصصی پزشکان بخش فوق تخصصی خون 

بیمارستان قدس قزوین،امروز در بهبودي کامل بسر می 

 برند.
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تمامی عواید حاصل از فعالیت موسسه مردم نهاد مکس در 

اختیار خانواده این کودکان قرار گرفته و گزارش عملکرد 

مالی و خدماتی این مجموعه بصورت متناوب در وب سایت 

. میشودمنعکس   www.max-charity.orgموسسه 
  

 



 

 آنچه درباره سرطان ریه    باید بدانیم 28

 

 
 

 

 

 

 

تمامی اعضاي این موسسه بصورت افتخاري  و بدون دریافت 

هیچگونه حقوق و مزایاي مادي ، صادقانه در حال خدمتند 

 028-33237403تلفن  : 

 www.max-charity.org وب سایت

 09107510760شماره تلفن جذب کمک هاي مردمی  

کوچه شهید  - خیابان نادري جنوبی آدرس موسسه : قزوین-

 50  پالك–زرآبادي پور 
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