
 «المللی سرطان نسترن سمپوزیوم بین»آخرین مهلت ارسال مقاله به 

 

دانش و فناوری پیشگیری و تشخیص زودهنگام   المللی سرطان نسترن با هدف رشد و توسعه ن سمپوزیوم بینسومی

آذرماه امسال با مشارکت معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی،  10تا  8سرطان، 

 .شود های فردوسی و علوم پزشکی مشهد به میزبانی مشهد برگزار می دانشگاه

وگو با ایسنا، با بیان اینکه ما درنظر  در گفت هندس محمدتقی میراحمدی، مدیرعامل انجمن پیشگیری از سرطان نسترنم

کشور افزایش دهیم، عنوان کرد:  10المللی سرطان نسترن تا حدود  داریم تعداد مهمانان خارجی را در سومین سمپوزیوم بین

های تراز اول از جمله سوئد، پکن، آلمان، فرانسه، ترکیه و استرالیا  شگاهسخنران کلیدی از هشت کشور و دان 12تا کنون 

شرکت کننده را در این دوره از همایش  1200ایم که حضور  دعوت به عمل آورده شده است. همچنین ما پیش بینی کرده

 .داشته باشیم

مهرماه امسال است، گفت:  15ترین تا وی با اشاره به اینکه آخرین مهلت ارسال مقاالت به سومین سمپوزیوم سرطان نس

تا زمان برگزاری این سمپوزیوم  مقاله برای ارائه این همایش دریافت شده است، اما با توجه به اینکه هنوز سه ماه 35تاکنون 

دریافت مقاله  320اگر در دومین سمپوزیوم حدود  باقی مانده است، این تعداد بسیار قابل توجه است؛ بنابراین امیدواریم که 

 .افزایش پیدا کند مقاله 500شده، در این دوره تا 

مدیرعامل انجمن پیشگیری از سرطان نسترن تاکید کرد: تغذیه، محیط زیست، ورزش، شناخت به موقع و درمان سرطان از 

از  گیرند؛ همچنین یکی المللی سرطان نسترین مورد بررسی قرار می  جمله اهدافی است که در سومین سمپوزیوم بین

اهداف اصلی ما این است که با پیشرفت کافی در این زمینه بتواینم تشخیص دهیم چه دارویی برای درمان بیماران موثر 

 .است

توان در  ایم که علت آن را می میراحمدی اضافه کرد: ما تقریبا هر سال در تعداد مهمانان افزایش قابل توجهی داشته

شود، دانست؛ به عنوان مثال ما برای اولین بار در این سمپوزیوم،  ارائه می خاصی که در این سمپوزیوم  های نوآوری

 .ایم که مورد استقبال مردم قرار گرفته است های هدفمند را مطرح کرده درمان

مهمان از هفت کشور اروپایی و آسیایی و با دریافت  600وی اظهار کرد: اولین دوره این سمپوزیوم به مدت یک روز با حضور 

 .مقاله برگزار شد 200د حدو

مدیرعامل انجمن پیشگیری از سرطان نسترن افزود: دومین سمپوزیوم سرطان نسترین نیز در مهر ماه سال گذشته به مدت 

های  سخنران کلیدی از دانشگاه 10مهمان دعوت به عمل آورده شد و  1000دو روز برگزار شد که در این همایش از حدود 

 .معتبر دنیا حضور یافتند

دستاوردهای سمپوزیوم سرطان نسترین، اظهار کرد: دو دوره اول و دوم این سمپوزیوم با  میراحمدی با اشاره به 

را در مرکز پیشگیری از سرطان نسترن به وجود آوردیم تا بتوانیم  CTC دستاوردهای خوبی همراه بود؛ در ابتدا ما دانش فنی

خون تشخیص دهیم؛ همچنین توانستیم ارتباط مطلوبی با سایر کشورها بین  های سرطانی را در گردش ، سلول در آزمایشگاه

 .ها در این زمینه به ما اعالم کردند خود را برای توسعه همکاری  ها آمادگی اساتید و مجموعه برقرار کنیم و آن

بهداشت، جهاد مدیرعامل انجمن پیشگیری از سرطان نسترن عنوان کرد: عالوه بر مشارکت معاونت اجتماعی وزارت 

المللی سرطان  سومین سمپوزیوم بین های علوم پزشکی و فردوسی مشهد در  دانشگاهی خراسان رضوی، دانشگاه

اند تا بخشی از فروش  های مختلف خصوصی نیز برای حمایت از این همایش اعالم آمادگی کرده ها و شرکت نسترن، بخش

 .رن ارائه کنندانجمن پیشگیری از سرطان نست  خود را برای توسعه

سرطان را مهار کرد. لذا ما باید دست به دست یکدیگر دهیم  توان به راحتی  وی تاکید کرد: با یکسری آزمایشات ساده می

  .توسعه بیماری سرطان در میان مردم پیشگیری کنیم که بتوانیم تا حد امکان از

اصلی این   از سرطان نسترن به عنوان برگزار کنندهمیراحمدی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: مرکز پیشگیری 

ها پیشنهاد همکاری داد که خوشبختانه با استقبال بسیاری مواجه شد؛ همچنین این مرکز در حال  سمپوزیوم به سایر ارگان

  .تر عمل کنیم پژوهشکده در این زمینه است تا از این پس بتوانیم منسجم گرفتن مجوز یک 

شگیری از سرطان نسترن با تاکید بر اهمیت پیشگیری در بیماری سرطان، گفت: اگر سلول سرطانی در مدیرعامل انجمن پی

تر برای درمان آن اقدام کرد، به  توان پیش از آنکه توموری ایجاد کند، بسیار راحت دستگاه گردش خون شناسایی شود، می

تا در  ز سرطان نسترن با اقدامات صورت گرفته درنظر داریمدرصد قابل درمان است؛ ما در انجمن پیشگیری ا 90 ای که تا گونه

 .بخش درمان هدفمند خدماتی را به مردم ارائه دهیم



 cancer press میراحمدی خاطرنشان کرد: مجله انگلیسی زبان مرکز پیشگیری از سرطان نسترن که پنج شماره آن با عنوان

ان "پیام نسترن" که اولین شماره آن حدود یک ماه پیش، چاپ شده است؛ همچنین مجله فارسی زبان نسترن با عنو

 .همزمان با سومین سالگرد خانم "نسترن" نیز به چاپ رسیده است

رییس دانشگاه علوم  و دکتر محرابی بهار وی عنوان کرد: دکتر ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت، بعنوان رییس سمپوزیوم

دکتر اردکانی نیز به عنوان دبیران علمی و دکتر موسوی، دبیر  تر هوشیار و پزشکی مشهد بعنوان دبیرکل و همچنین دک

  .اند المللی سرطان نسترن درنظر گرفته شده اجرایی برای سومین سمپوزیوم بین

های چشمگیری در زمینه  مدیرعامل انجمن پیشگیری از سرطان نسترن تصریح کرد: همکاران ما در مدرسه سالمت فعالیت

تدریس  اند؛ به عنوان مثال آنان پنج مقوله تغذیه، ورزش، ژنتیک، روان شناسی و خودآزمایی در مدارس دخترانه سرطان داشته

پیشگیری، تغذیه و درمان صحیح سرطان برای تدریس مربیان آماده شده   ای در زمینه می کنند. همچنین در حال حاضر کتابچه

 .است

هایی از جمله  اندازی یک کلینیک تخصصی شامل بخش جوز برای راهدرحال حاضر ما در حال اخذ م میراحمدی گفت:

تواند در پیشگیری و درمان سرطان بسیار موثر باشد؛ به عنوان  شناسی و غیره... هستیم که هرکدام به نوبه خود می روان

 .را مهار کنیم شناسی از این جهت مهم است که بدانیم چگونه باید با بیماری سرطان مقابله و آن مثال مساله روان

انجمن پیشگیری از  ای را به منظور اجرای یک پروژه مشترک بین نامه های سوئد تفاهم وی با بیان اینکه ما با یکی از دانشگاه

ایم، یادآور شد: در این پروژه از بیماران در حال  سرطان نسترن، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه سوئد امضا کرده

شود تا بر روی آنان آزمایشاتی صورت گیرد که متوجه شویم این بیماران به چه  های خون گرفته می درمان سرطان نمونه

  .هستند و یا چه چیزهایی بر روی آنان موثر است  دارویی حساس

 


