ﻧﻮآوران

وﻗﺘﯽ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻐﺰم را ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز ﮐﺮدم ،ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ داد؟

ﺳﺎﻟﻮاﺗﻮر ﻻﮐﻮﻧﺰی روزی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻐﺰ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری روﺣﯿﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ از ﺳﺮﻃﺎن ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ آن ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ او و ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از وﺟﻮد او اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ آن درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن
اﺳﺖ .او ﺑﺮای آنﮐﻪ درﺑﺎره ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺪاﻧﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻼﻗﺎﻧﻪای ﻣﯽزﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪﻧﺎم La Cura
راهاﻧﺪازی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و درﻣﺎنﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را در آن ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .او ﺑﺎ
ﻫﻤﯿﻦ روش ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺰﺷﮏ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﺪ و در ﺷﺮاﯾﻂ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺣﺎﻻ او ﯾﮏ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪای را ﺑﺮای درﻣﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺳﺨﻨﺮان :ﺳﺎﻟﻮاﺗﻮر ﻻﮐﻮﻧﺰی
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ 10 :دﻗﯿﻘﻪ و  52ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :ژوﺋﻦ 2013
ﮐﻠﯿﺪواژه ﺟﺴﺖوﺟﻮSalvatore Iaconesi :
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲTEDMED 2013 :
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻐﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد .ﻗﺸﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ؟ واژه ﮐﻠﯿﺪی در آن ﺟﻤﻠﻪ »ﺑﻮد«
اﺳﺖ .اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻐﺰ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﺒﺮی ﺷﻮکآور ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ
درﺑﺎره ﺳﺮﻃﺎن ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ .در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،وﻗﺘﯽ ﺳﺮﻃﺎن داری ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر در ﺣﺎل ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن
ﻫﺴﺘﯽ .زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ،ارزشﻫﺎی
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﻫﺎ .ﻫﻤﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮی .دﮐﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮی .ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺑﺪن و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﻤﺎ .اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﻪﺟﺎی ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن در ﺣﺎل ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ» :دﮐﺘﺮ ﭼﯽ ﮔﻔﺖ؟« ﭘﯿﺶ از
آنﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :ﺳﻼم«.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ،ﺗﻮ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻧﺪارد .اﯾﻦﻫﺎ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ »ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ« ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ» :ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻢ؟ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮم راﺑﻄﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺧﻼق ﺑﺎﺷﻢ؟« و از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا ﻣﻦ؟ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﭼﯿﺰی را درﺑﺎره ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﯽام ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﻫﻢ؟ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﻢ؟ ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد؟«

ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺘﺒﺤﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮد را وﻗﻒ درﻣﺎن ﺗﻮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﯿﻤﺎران ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﮔﻮﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر و آنﭼﻪ ﺑﺮای وی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه
ﻋﺬابآور اﺳﺖ» .ﺑﯿﻤﺎر« ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ »ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺖ« .اوﺿﺎع در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ درﺑﺎره ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻣﻮزد ،ﻧﺪارﻧﺪ .ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن دوﺳﺘﺎن
و ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮد ﯾﺎ ﻧﺸﺎن دادن روﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺨﺎﻃﺮه آنﭼﻪ ﯾﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﺮﺳﺪ ،ﻧﺪارﻧﺪ .در ﻋﻮض ،ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ ﺗﺎ در دﺳﺘﺎن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮدم ،درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪای ﭼﺎﭘﯽ از ﺳﺮﻃﺎﻧﻢ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎﻧﻢ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮدم و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ» :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﺗﻮ ﺗﻤﺎم آنﭼﻪ ﻣﻦ دارم ﻧﯿﺴﺘﯽ .ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮی درون ﻣﻦ اﺳﺖ .ﯾﮏ درﻣﺎن ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ «.در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻓﺮدای آن روز ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮدم .ﻣﻦ ﻣﺼﻤﻢ
ﺑﻮدم راﺑﻄﻪام ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻢ و درﺑﺎره آن ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﯿﺎﻣﻮزم ،ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﮐﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ
اﻧﺠﺎم دﻫﻢ.

درباره سخنران :سالواتور لاکونزی
»من سرطان مغز دارم «.نقاش و هنرمند داده ،سالواتور لاکونزی ،این واژهها را در وبسایت خود
در تاریخ  10سپتامبر  2012منتشر کرد؛ »روز گذشته رفتم تا مدارک پزشکی خود را بگیرم .باید
آنها را به دکترهای زیادی نشان میدادم .متأسفانه این دادهها در قالبی بسته و اختصاصی قرار
داده شده بود و در نتیجه من قادر به باز کردن آنها با کامپیوترم و ارسال آن به تمام کسانی
نبودم که ممکن بود جان من را نجات دهند .من هم آنها را قفلگشایی کردم .آنها را باز کردم و
محتوایش را به فرمتهای آزاد تبدیل کردم .در نتیجه ،توانستم این دادهها با دیگران به
اشتراک بگذارم«.
در رمزگشایی اسکنها ،اکسریها ،گزارشها و نمودارهای آزمایشگاه و باز کردن آنها به روی
جهان ،سالواتور نه تنها مدلی برای متن باز ساختن گروههای حمایتی ،بلکه تمام مسیر درمان
ایجاد کرد .این کار را برای هر درمانی انجام داد» :درمانهایی برای بدن ،روان و تعاملهای
انسانی وجود دارد «.سالواتور در فوریه  2013عمل جراحی انجام داد و همه چیز به بهترین شکل
ممکن پیش رفت .در حال حاضر ،او روی به اشتراکگذاری منافع حاصل از تجربیات خود فعالیت
میکند.

ﻣﻦ ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ و از ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻦ ﺑﺎز در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮم .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻣﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت از ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻀﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ آوردن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻢ ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﯾﮏ
وبﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻢ و آن را  La Curaﻧﺎﻣﯿﺪم و در آن اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮد را آﻧﻼﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻢ .در واﻗﻊ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت را ﺳﺮﻗﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮی درﺑﺎره آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻦ ﻟﻐﺖ  La Curaرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم .اﯾﻦ واژه در زﺑﺎن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »درﻣﺎن« اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
واژه »درﻣﺎن« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺎ ،اﯾﻦ واژه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺒﺎرزه ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن
ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎﯾﯽ از آﺳﯿﺎ ،ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و اﻓﺮﯾﻘﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯽﺷﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮدم ،وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درﻣﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﺷﺎﻋﺮان ،ﻃﺮاﺣﺎن و
آﻫﻨﮕﺴﺎزﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮدم .ﻣﻦ ﺑﻪ درﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رواﻧﯽ ،ﻣﻌﻨﻮی ،اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻫﺮ ﻧﻮﻋﯽ از درﻣﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮدم.
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﻮاب داد؛ ﺳﺎﯾﺖ  La Curaﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﺷﺪ .ﻣﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺒﻮﻫﯽ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ
و ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ  500ﻫﺰار ﻣﺨﺎﻃﺐ ـ اﯾﻤﯿﻞ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﻏﻠﺐ آنﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای درﻣﺎﻧﻢ
داﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺶﺗﺮی از آنﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﭼﻨﺪ ﻫﺰار
وﯾﺪﯾﻮ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ و اﺟﺮای ﻫﻨﺮی ﺑﺮای  La Curaﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﺑﻪﻧﺎم ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﻟﯿﺘﯽ ﻃﺮﺣﯽ ﺳﻪﺑﻌﺪی از
ﺗﻮﻣﻮر ﻣﻦ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد و در  Thingiverseﺑﻪ ﻓﺮوش ﮔﺬاﺷﺖ .ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ!
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ ـ داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ـ ﻫﻤﻪ
ﺑﻪ ﻣﻦ وﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای

ﻣﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻋﺼﺎب ،ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺗﺠﺮﺑﯽ ،آﻧﮑﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﺻﺪ داوﻃﻠﺐ در ﮐﻨﺎرم داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﻢ اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارم ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮد.
در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ راﻫﺒﺮد ﺑﻪ ﺗﻤﺎم زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺧﻮد و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ راﻫﺒﺮد در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ و ﻫﺰاران ﺳﺎل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ رﺧﺪادی ﺑﯽاﻧﺪازه
ﻣﻬﻢ ﺑﻮد.
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی امآرآی ﺑﻌﺪی ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺧﻮشﺑﺨﺘﺎﻧﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ
وﺟﻮد داﺷﺖ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﭘﺰﺷﮏ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ در آن ﺑﻮدم را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم و در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن
از ﺳﻮی ﻫﺰاران اﻧﺴﺎن در دﻧﯿﺎ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﺗﺮﺣﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺆﺛﺮ در درﻣﺎن ﻣﻦ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از  La Curaﺑﻮد.
ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﻣﻦ ﺧﻮب ﺷﺪم ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب و ﺧﺒﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ دارم ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﺟﺮاﺣﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮔﻠﯿﻮم ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﻐﺰم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ از ﻧﻮع ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎی ﺧﻮشﺧﯿﻢ اﺳﺖ و زﯾﺎد ﺑﺰرگ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﻦ
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ و روش زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادم .ﻫﺮﭼﻪ اﻧﺠﺎم دادم ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﻪ ﺑﺮای درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﻣﻦ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.

درﺳﺖ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ از اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻐﺰ ﻣﻦ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد را از آنﭼﻪ ذﻫﻦ ﻣﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺴﺎزد .درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻋﻤﻞ ،ﻣﻦ
ﻗﺎدر ﺑﻮدم ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺠﻢ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ درﮐﯽ درﺳﺖ از ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺘﺼﻮر
اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻢ از ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﺣﺬر ﮐﻨﻢ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ از ﻫﻤﯿﻦ
دﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻨﯿﺎدی  La Curaﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ داﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .دﮐﺘﺮﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ درﺑﺎره  La Curaاﯾﻦ ﺣﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺰﯾﯽ از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺼﻞ و درﮔﯿﺮ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ آن ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ً
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی آن اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺟﺮای ﺟﻬﺎﻧﯽ ،درﻣﺎن ﻣﺘﻦ ﺑﺎز ﻣﻦ ﺑﺮای ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ .ﺣﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
دارم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ.
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