بعد از بيماريهاي قلبي عروقي سرطان دومين عامل شايع مرگ و مير در كشورهاي توسعه يافته و سومين
عامل مرگ در كشورهاي كمتر توسعه يافته است و به تنهايي بيش از بيماريهاي سل ،ايدز و ماالريا افراد را
به كام مرگ ميكشاند ،بطوريكه برمبناي پيش بينيهاي به عمل آمده ،در صورت عدم مداخله جهت
پيشگيري از بروز آن ،تا سال  2030ساليانه شاهد  13ميليون مرگ ناشي از سرطان خواهيم بود و شانس ابتال
به سرطان براي هر فرد در سال  2050بين  50تا  60درصد خواهد بود.
در كشور ما نيز ،ساالنه بيش از 30هزار نفر از هموطنان عزيزمان در اثر سرطان جان خود را از دست مي
دهند .از طرفي با افزايش درصد سالمندي در جمعيت كشور ،تغيير در سبک زندگي ،تغيير در نوع تغذيه،
پيشرفت تكنولوژي و دور شدن سبک زندگي از محيط پاك ،سالم و بدون آالينده هاي سرطانزاي
صنعتي انتظار ميرود موارد بروز سرطان در دو دهه آينده به دو برابر افزايش يابد.
بنابر پيش بيني سازمان جهاني بهداشت بروز سرطان در ايران در سال  2020به  85653مورد در كل جمعيت
و ميزان مرگ و مير ناشي از سرطان به  62897مورد در سال خواهد رسيد.
اين مسئله مسئوالن را برآن مي دارد تا با برنامه ريزي صحيح و علمي در جهت پيشگيري از بروز سرطانهاي
قابل پيشگيري و كنترل آن ،اين ميزان را با گذشت زمان به سمت يک روند رو به افولي هدايت كنند.
تاسيس كلينيک راديوتراپي -آنكولوژي باران خرم آباد به عنوان يک مركز آنكولوژي از جمله اين اقدامات
مي باشد.
كلنگ اين مركز در سال  1392به زمين زده شد و پس از 4سال در سال  1396رسماً افتتاح شد.
در حال حاضر اين مركز داراي فضايي به مساحت  973متر مربع و مجهز به دستگاه شتاب دهنده خطي با
انرژي  6مگاولت شركت الكتاي انگلستان و سيستم طراحي درمان  TiGRTمي باشد .در اين مركز
راديوتراپي سه بعدي ( )3DCRTانجام مي شود كه بر خالف درمان هاي سنتي دو بعدي ،يک روش درمان
سرطان است كه در آن از كامپيوتر و نرم افزارهاي پيشرفته براي هدف گيري دقيق تومور استفاده مي شود.
در واقع درمان  ،3DCRTفرايند پيچيده اي است كه با خلق مجموعه اي از داده هاي سه بعدي از تومور
و بافت هاي سالم آغاز مي شود .بعد از آن ،از اين مجموعه براي ايجاد تصاوير سه بعدي كامپيوتري و

طراحي نقشه هاي پيچيده استفاده مي شود تا بتوان پرتو را به صورت متمركز به تومور تابانيد و بافت هاي
سالم اطراف آن را حفظ نمود.
كلينيک باران با تمليک زمين مناسب در منطقه خرم آباد ،خيابان  60متري،كوچه ي بسيج  4تاسيس گرديده
است.
اين كلينيک با بهره گيري از پتانسيل علمي بيش از  4نفر از متخصصين رشته آنكولوژي و اساتيد بنام اين
حيطه كاري و جذب افراد با تجربه و داراي رزومه اي غني مرتبط با رشته خودشان سعي در باالبردن هرچه
بيشتر پتانسيل علمي مركز درمان آنكولوژي باران دارد .الزم بذكر است بدين وسيله از اساتيد و دانشجويان
عزيز جهت انجام پروزه هاي تحقيقاتي دعوت به همكاري كرده و در نهايت پيشبرد هرچه بهتر تشخيص و
درمان سرطان در كشور آرزوي ماست.
كلينيک سرطان باران ورود شما را به گروه همكاران باران خوش آمد گفته و آرزوي تبديل اين مركز به يكي
از بزرگترين مراكز درمان بيماران مبتال به كانسر در سراسر كشور را با همكاري تخصصي شما عزيزان دارد
 ،اميدواريم كه بتوانيم كم كننده درد بيماران محترم مراجعه كننده به اين مركز باشيم.

Cancer, after cardiovascular disease, is the second most common cause of death
in developed countries and the third leading cause of death in less developed
countries.
If we do not intervene to prevent its occurrence, by 2030 we will see 13 million
deaths due to cancer annually, and the chance of developing cancer for each
person in 2050 will be between 50 and 60 percent.
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