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 راههای پیشگیری از سرطان

  سال اعم از مجرد یا متاهل بمنظور  90کلیه زنان باالی
تشخیص سرطان پستان باید نسبت به ماموگرافی 

 )عکسبرداری از پستان( اقدام نمایند.

  الزم است کلیه افراد ، حتی بدون داشتن عالئم سرطان با
انجام یکسری معاینات و آزمایشهای ساده به تشخیص 

 زود هنگام بیماری کمک کنند.

  کلیه زنان ازدواج کرده بمنظور تشخیص سرطان دهانه
رحم بامراجعه به ماما یا پزشک متخصص زنان نسبت به 

 آزمایش پاپ اسمیر اقدام نمایند.

  سال باید به منظور تشخیص سرطان  03کلیه مردان باالی
 پروستات به پزشک برای معاینه پروستات مراجعه نمایند.

  13انجام آزمایش خون مخفی در مدفوع در افراد از سن 
سالگی به بعد می تواند به تشخیص سرطان روده بزرگ 
کمک نماید. بهترین را تشخیص سرطان روده بزرگ 

 کولونوسکوپی ) تصویر برداری از روده ( می باشد.

  با تشخیص زود هنگام سرطان شانس بیشتری برای درمان
موفقیت آمیز به خصوص در مورد سرطانهای پستان، 
رحم، حنجره ، روده بزرگ )کولون( مقعد ) رکتوم( و 

 پوست وجود دارد.

  73خطر ابتال به سرطان ریه در مصرف کنندگان دخانیات 
 برابر بیشتر از افراد غیر سیگاری است.

 

   
   
   
   

  
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن      
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 مبارزه با سرطان

 

 عموم مردم: گروه هدف 

زیر نظر واحد آموزش سالمت بیمارستان امام تهیه و تنظیم :
 خمینی )ره( صومعه سرا 

 7961خرداد

 

 سرطان با خود مراقبتی و امید ،

 قابل پیشگیری و درمان است 
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 به نام خدا

 مبارزه با سرطان

سرطان ها از مهم ترین بیماریهای غیرواگیر هستند که دخانیات  

نوع سرطان از  1بعنوان عامل خطر ثابت شده در ایجاد حداقل 

جمله دهان ، حنجره ، پانکراس ، مثانه ، کلیه، مری و معععده و 

عامل احتمالی در سرطان های روده بزرگ ، دهانه رحم ، سرطان 

خون ، کبد ، غدده فوق کلیوی ، کیسه صفرا ، حفره بعیعنعی و 

 سینوسها می باشد.

 عالئم اصلی سرطان را بشناسید 0 

 تغییرات وزن -7

 تب یا از دست دادن خون. -4

 درد و خستگی -9

 سرفه مداوم -1

 تغییرات پوستی -0

عوامل خطر و پیشگیری از سرطان روده بزرگ )کولون( ومقعععد

 )رکتوم( چیست؟

سرطان روده بزرگ )کولون( ومقعد)رکتوم( یک بیماری 
خطرناک ، اما قابل پیشگیری و دومین سرطان شایع در مردان و 
سومین سرطان شایع در زنان است. وقوع این سرطان تحت تاثیر 
عوامل ژنتیکی و محیطی و افزایش سن می باشد .خطر سرطان 
کولون و رکتوم در مبتالیان به پولیپ ، بیماری های التهابی روده و 
یا کلیت اولسراتیو زیاد است عوامل خطر زای دیگری نیز شامل 
مصرف الکل،هم چنین چاقی وافزایش وزن، استعمال دخانیات 
خطر سرطان کولون و رکتوم را افزایش می دهد.عدم تحرک و 
رژیم غذایی پرچرب و حاوی گوشت قرمز و مصرف کم فیبر و 
سبزیجات و میوه جات نیز احتمال سرطان کولون و رکتوم را 

 افزایش می دهد.

 

 نکات و توصیه ها ی سالمتی را بدانید: 

بمنظور جلوگیری از چاقی که یکی از عوامل تاثیر گذار بر  -7
دقیقه ورزش  70بار و هر بار  9افزایش احتمال سطران است روزانه 

کنید. با ورزش منظم و کم صرف کردن مواد قندی ، نشاسته و انواع 
شیرینی ها که با چربی نیز همراه هستند از چاقی که ابتال به سرطان را 

 افزایش می دهد جلوگیری کنید.

 

 

 

 

 

سبزی ها و میوه ها به دلیل داشتن انواع ویتامین ها ، مواد معدنی  -9
فیبر از یبوست جلوگیری می کنند و با اسیدی کردن محیط مانع مفید،

 از رشد تومورهای سرطانی روده می گردند.

از مصرف زیاد غذاهای پرچرب مثل گوشت های پر چرب ،  -1
چربی مرغ و بوقلمون، خامه شیر پر چرب کره و روغن جامد که 

 احتمال ابتال به سرطان را افزایش می دهد، خودداری نمایید.


