ﯾﺎﺳﻤﻦ اﺷﮑﯽ؛ ﺳﻔﯿﺮ ﺳﻨﺪ (۲) ۲۰۳۰
ﺑﺎ ﺳﻼم و ﺳﭙﺎس از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﯾﺎﺳﻤﻦ اﺷﮑﯽ؛ ﺳﻔﯿﺮ ﺳﻨﺪ  ۲۰۳۰را
در ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﭘﯿﺞ ﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮاﻻت
ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺑﻨﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﻻزم داﻧﺴﺘﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
اراﺋﻪ دﻫﻢ.
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
اﺑﺘﺪا ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯿﺸﻮم ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﯾﺎﺳﻤﻦ اﺷﮑﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﻮد

و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺳﻮاﻻتِ ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ.
ﻟﻄﻔﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎری  HPVﻣﻘﺎﻻت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺼﻮرت ﻗﺎﻃﻊ در ﻣﻮرد اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ اراﺋﻪ ﻧﺪاده اﻧﺪ.
✅دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ
 (۱ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی دﻗﯿﻖ اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس از ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ )*ﻫﻨﻮز
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ(
 (۲اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس از راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط دﻫﺎﻧﯽ_ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
 (۳در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭻ روش ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه ای وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان
ﮔﻔﺖ  ٪۱۰۰ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
✅ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ اﯾﺪ اﯾﻨﺴﺖ  :در ﺻﻮرت اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد ﭼﻄﻮر ﻣﯿﺸﻮد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻠﯽ ﮐﺮد؟
ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﺣﺪود ۴۰ﺗﺎ ۴۵ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳﺖ و
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ:زﻣﺎن ﺷﯿﻮع
اﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﺮﺳﺪ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎل در ﺑﺪن ﻓﺮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ) ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﯿﻦ ۵۰ﺗﺎ ۶۵ﺳﺎﻟﮕﯽ(.
از اﯾﻦ وﯾﺮوس  ۱۰۰ﻧﻮع وﺟﻮد دارد ﮐﻪ  ۴۰ﻧﻮع آن ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه
ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﺮوز ﻣﯿﮑﻨﺪ.
✅ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ  ۱۰۰ﻧﻮع؟! ﻣﯿﺪوﻧﯿﺪ ﻣﻼک ﺗﺸﺨﯿﺺ  ۱۰۰ﻧﻮع ﯾﻌﻨﯽ در ﭼﻪ
ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ!! ﺑﻌﺪ ﺑﺮای  ۱۰۰ﻧﻮع ﻃﯿﻒ وﯾﺮوس ﻓﻘﻂ  ۱واﮐﺴﻦ!! ﻟﻄﻔﺎ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ
ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ.
دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻢ اﻟﺴﺎدات ﻣﻮﺳﻮی رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎی زﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از واﮐﺴﻦ ﭘﺎﭘﯿﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺳﻦ  ۹ﺗﺎ  ۱۳ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ در رﻓﺮﻧﺲ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﻦ ۱۱ﺗﺎ  ۱۲ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳﺖ ).در
اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ(
✅اﯾﻦ ﺳﻦ دوره ﻧﻮﻧﻬﺎﻟﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ دﺧﺘﺮان ﻫﺴﺖ ﻃﻮری ﮐﻪ زﻧﺎﻧﮕﯽ در
دﺧﺘﺮان ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ.

ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ  ٪۷/۹۹ﺑﺎ  HPVﻫﻤﺮاﻫﯽ دارد) ﺑﻪ ﻋﺪدﻫﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ(
ﭼﺮا از ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺪداﺣﺘﻤﺎل درﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﻓﺮاد زﯾﺮ ۱
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ!!!
ﺑﻨﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی دﯾﮕﺮی در اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ! ﭼﺮا ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮف ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﺣﺪودا ﺷﯿﻮع زﯾﺎدی ﻧﺪارد ﺷﻮد!
ﯾﺎ ﭼﺮا ﺑﻌﺪ از  ۴۰ﺳﺎل از اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﻣﯿﮕﺬرد ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ! ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺻﺮف
ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن ودﻧﺪان ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﻣﻘﻄﻌﯽ دﭼﺎرش ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ؟!
✅ﮐﻼم ﺑﻨﺪه در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺒﻠﯽ اﻣﻮزش ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎﻧﻢ اﺷﮑﯽ  +وﺳﻌﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی اﯾﺸﺎن در اﯾﺮان +ﮐﻼم ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ اﯾﺸﺎن +ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺨﺼﺺ +ﻧﺪاﺷﺘﻦ
ﻣﺠﻮز
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﺎ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﺠﻮز اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
در اﯾﺮان را داﺷﺘﻪ اﯾﻢ؟ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﮑﺮ زﯾﺮآﺑﯽ رﻓﺘﻦ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ﻓﺮاواﻧﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻻﯾﻮ در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﭼﻪ؟؟
✅رﻓﺮﻧﺲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای از
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