
 

 بولتن خبری

دکتر حمیدرضا دهقان منشادیاخبار منتشر شده از   

1401ماه خرداد  16بریده جراید و آلبوم انتشار اخبار به مورخ   

 سرطان به مبتالیان از درصد۳۰ در سیگار مصرف سابقه
 

 

 

های مختلف بولتن خبریدسترسی سریع به بخش  

 

ها به بخش مورد نظر وارد شویدبا کلیک بر روی هر یک از گزینه  

 متن خبر 

 آلبوم روزنامهها 3مورد

 آلبوم خبرگزاریها و سایتهای خبری 22 مورد

 آلبوم صوتی و تصویری 2 مورد
 پیکان بازگشت

باشند.تمامی صفحات بولتن، دارای بک لینک برای اتصال و ورود به منبع اصلی درج خبر می  

 

 اجراء ؛ شرکت ایده پردازان خبر ماندگار )ایپکام(

http://www.ipkam.ir/
http://www.ipkam.ir/


 :کرد مطرح آنکولوژی و رادیوتراپی متخصص یک

 سرطان به مبتالیان از درصد۳۰ در سیگار مصرف سابقه
 در: گفت کند،می بیشتر را افراد در سرطان به ابتال شانس دخانیات مصرف که مهم این اعالم با آنکولوژی و رادیوتراپی متخصص یک

 . دارد وجود سیگار مصرف سابقه هاسرطان انواع به مبتال افراد درصد ۳۰ از بیش

 مصرف که مهم این بیان با آنکولوژی رادیوتراپی متخصص منشادی دهقان حمیدرضا دکتر آنکولوژی، کلینیکال انجمن گزارش به
 تغییر را شانس این که است دخانیات مصرف میزان چیز هر از قبل: گفت کند،می بیشتر را افراد در سرطان به ابتال شانس دخانیات

 مصرف روز در فرد یک که سیگاری هایپاکت تعداد به مصرف هایسال تعداد اساس بر ،(pack/year) سیگار مصرف نسبت و دهد،می
 . شودمی محاسبه کندمی

 این باشد کرده مصرف سیگار پاکت یک روزی سال 1۰ مدت به فرد اگر: داشت بیان ایران پزشکی علوم دانشگاه علمی هیئت عضو این
 با که. شودمی بیشتر هم سرطان به ابتال شانس کند پیدا افزایش عدد این هرچقدر شود،می تعریف سال بر بسته 1۰ صورت به نسبت

 بسته 1۰ شاخص به خود عمر ادامه در بیشتری افراد تعداد که دارد وجود نگرانی این سیگار، ویژهبه دخانیات مصرف سن آمدن پایین
 . کند پیدا افزایش آینده هایسال طی کشور در سرطان به ابتال که نیست انتظار از دور شرایط این در برسند، سیگار مصرف در سال بر

 بروز: گفت برآن دخانیات مصرف تاثیر و کشورها دیگر به نسبت کشور در سرطان به ابتال وضعیت خصوص در منشادی دهقان
 از بیشتر جمعیت، به توجه با کشور در سرطان رشد سرعت اما است، پیشرفته کشورهای از کمتر ما کشور در مختلف هایسرطان

 کهنسال جمعیت در سرطان بروز احتمال و است شدن سالمند حال در ما جمعیت که است این مهم نکته و است پیشرفته کشورهای
  و بوده بیشتر

 
 . دهدمی افزایش را میزان این سیگار مصرف طبیعتا

  که است شایعی سرطان اولین ریه سرطان اینکه اعالم با وی
 
 به مبتالیان درصد 75 حدود و داشته ربط سیگار مصرف به مستقیما

 درصد 7۰ و است، سیگار مصرف با مرتبط شایع سرطان دومین حنجره سرطان: گفت دارند، سیگار مصرف سابقه ریه سرطان
 سابقه درصد 6۰ الی 5۰ حدود تا دهان و زبان سرطان به مبتالیان  و داشته سیگار مصرف یسابقه شدند مبتال سرطان این به کهکسانی
 مشاهده آنها در سیگار مصرف سابقه درصد 5۰ تا مثانه و معده سرطان به مبتالیان همچنین دارند، را دخانیات شبه یا سیگار مصرف

 . است شده

 هم پوست و رحم دهانه هایسرطان است، کولورکتال و مری هایسرطان به ابتال شایع کمتر موارد: گفت و داد ادامه دهقان دکتر
  دخانیات با هاآن ارتباط میزان اما باشند سیگار مصرف با مرتبط توانندمی

 
 مثل خون هایسرطان البته. است درصد ۳۰ از کمتر معمول

CLL و CML در را هاسرطان این مجموع اگر گفت شودمی وجود این با. دارند دخانیات و سیگار مصرف با ارتباط بالیی میزان هم 
 . دارد وجود سیگار مصرف سابقه هاسرطان انواع به مبتال افراد درصد ۳۰ از بیش در شویم متوجه توانیممی بگیریم نظر

 دهد کاهش را سرطان به ابتال احتمال تواندمی سیگار مصرف قطع که موضوع این به اشاره با آنکولوژی، و رادیوتراپی متخصص این
 اخیر مطالعات اما است، موثر فرد شدن بیمار در مصرف سوابق همچنان اگرچه کند، ترک را سیگار مصرف فردی اگر: داشت بیان

 باشد، کشیده سیگار متوالی سال 1۰ کسی اگر یعنی. آیدمی بوجود افراد نشدن بیمار برای سوابق این تاثیر در بهبودی یک داده نشان
 . شودمی کم بیماری به ابتال برای فرد در دخانیات مصرف تاثیرگذار سابقه کند، سیگار ترک متوالی سال 1۰ چنانچه

 که چرا است، بهبود به کننده کمک هم باز درمان زمان در سیگار مصرف قطع حتی که است این اهمیت حائز نکته: گفت ادامه در وی
 . دهدمی کاهش و آورده پایین شدت به را درمان بخشی اثر درمان حین سیگار مصرف

 سود اقتصادی صورتبه اگر: داشت بیان سرطان درخصوص ویژهبه سالمت هایگذاریسیاست به اشاره با آنکولوژی متخصص این
 غیر و مستقیم صورت به مختلف کشورهای در هادولت تمام که ایهزینه بعد و آیدمی دستبه آن تولید از که مالیاتی و سیگار تولید

 پرداخت دخانیات تولید برای را بالیی هزینه هادولت شویممی متوجه کنیم بررسی را دهندمی انجام سرطان درمان برای مستقیم
 .کنندمی پرداخت سوبسید سرطان به افراد ابتال برای هاآن کهگویی کنند،می
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 های خبری با موضوع:ها و پایگاهدر خبرگزاری دکتر حمیدرضا دهقان منشادی انتشار اخبار ازآلبوم 

 درصد از مبتالیان به سرطان ۳۰سابقه مصرف سیگار در 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.farsnews.ir/news/14010316000227/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87
https://www.yjc.news/fa/news/8154331/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/news/3467261/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/news/3467261/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/news/3467261/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://www.snn.ir/fa/news/1014464/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://jamejamonline.ir/fa/news/1369010/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://www.ipkam.ir/
https://www.aryanews.com/News/20220606160557897/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-30%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.salamatnews.com/news/340302/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1336455-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://sinapress.ir/news/133312/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-
https://www.baharnews.ir/news/340416/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%B3%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://www.khabaronline.ir/news/1638967/%D8%A8%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF
http://www.ipkam.ir/


  

 
 

 

  

  

  

  

https://akharinkhabar.ir/health/9144889
https://www.parsine.com/fa/news/779301/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://pana.ir/news/1284844
https://www.moniban.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/87911-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://goftareno.ir/fa/news/45008/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://www.aryabanoo.ir/fa/news/753815/%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b3%db%8c%da%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-30-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86
http://sobhetehran.com/fa/pages/?cid=156723
http://www.sabairan.com/fa/news/182210/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://donyayeghalam.ir/content/255555/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://karafarinaneeghtesad.ir/News/SingleNews?Id=138389
http://www.ipkam.ir/


 تصویری : شبکه تلویزیونی خبرگزاری دانشجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صوتی: خبرگزاری خبرآنالین

https://snn.ir/fa/livetv
http://www.ipkam.ir/
https://snn.ir/fa/livetv
https://www.khabaronline.ir/news/1638967/%D8%A8%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/news/1638967/%D8%A8%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF

