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 توجه: این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.  
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 سرطان چيست؟

شماري از بيماري    سلولهاي ناهنجار از مهار خارج مي     سرطان عنواني كلي براي  شد  ست كه با بروز آنها ر شوند.   ها ا

سر بدن پديدار مي      سرا ضله        سرطان تقريباً در  ستخوان، ع ست، ا ست در پو ، خون يا  هاشود. به عنوان مثال ممكن ا

 شود.  كند اما بيشتر در سنين باال نمايان ميپديدار گردد. سرطان در هر سني بروز مي  دستگاه لنفاوي و مانند اينها

 : هايي براي پيشگيري از سرطانتوصيه

هاي سووالو و پرهيا از عوامس سوورطان زا توان با رعايت اصووول بهداشووتي مانند سوويگار نكشوويدن خوردن خوراكيمي

 شده از آن جلوگيري كرد.  شناخته

 : عوامل خطر آفرين در پيدايش سرطان

 هاي غذايي ناخوشايند.  گساري )به خصوص توام با مصرف توتون( و برنامههاي فردي: سيگار كشيدن، ميعادت -1

 .عوامس زيست محيطي: شامس پرتوهاي فرابنفش خورشيد، وجود مواد شيميايي در آب و هواي آلوده و جا اينها -2

 ها با پرتوهاي ايكس، تشعشع اتمي و مواد صنعتي.عوامس خطرهاي شغلي: تماس فاون از اندازه -3

 انواع شايع سرطان :

ست روده و روده             ستان، سرطان پروستات، سرطان را معده،  ي بارگ، سرطان  سرطان پوست، سرطان ريه، سرطان پ

 سرطان رحو و تخمدان، سرطان گردن رحو، سرطان لنفاوي غير هوچكيني و سرطان مثانه.  

 خود آگاهي :

 خانمها: آگاهي از پستانها

 ها  آقايان: آگاهي از بيضه

ست را مرتباً از جهت دگرگوني     سطوح پو ست: تمام  شكس، اندازه آگاهي از پو ها يا  گرفتگيها، ماه هاي خالهاي رنگ، 

 هاي جديد وارسي كنيد.  ها و ماه گرفتگيوجود خال

ماه   3سال هر   20ي اوليه بنماياند. زنان باالي پرتونگاري پستان )ماموگرافي(: قادر است سرطان پستان را در مرحله     

 ي ياد شده تحت آزمايش واقع شوند.  سال يك دفعه از نظر عارضه

 ان و جدار رحو را نمايان سازد.  معاينه لگن: قادر است سرطان تخمد

 كند.  ي پروستات را وارسي ميي راست روده: سرطان روده و غدهمعاينه

 



 شود:ي كه توصيه میراه كارهاي ویژه

 پرتو نگاري   -

 آزمايش ادرار -

 سي تي اسكن  -

 آزمايش خلط -

 نتقيه باريو   -

 نمونه برداري  -

 درمان:

 شامس برداشتن غده يا عضو سرطاني و بافت اطراف آن است.  هاي درماني: جراحيبا كاربرد روش

 شيمی درمانی:

هاي سووورطاني و جلوگيري از توليد مثس آنها، اسوووتفاده       داروها و هورمونهايي اسوووت كه از آنها براي حمله به ياخته   

 شوند.  مي

 پرتودرمانی:

 شود.هاي سرطاني استفاده مير انهدام ياختههاي پر انرژي )پرتوهاي ايكس، كبالت، پرتوهاي گاما(، به منظواز اشعه

 هاي بيولوژیك:درمان

 گيرند.  اين شيوه درمان نوبتي است كه براي تقويت دستگاه دفاعي بدن مورد استفاده قرار مي

 پيشگيري:

سوويگار نكشوويد، از خطرات زيسووت محيطي حذر كنيد، در محس كار مراقس تندرسووتي خويش باشوويد، از مخاطرات  

سك(           موجود در  شخصي چون نقاب )ما سايس ايمني  شيد، از و سرطان زا آگاه با ستان با مواد  محيط كار و مياان تما

هاي  زا را محدود بسووازيد، در برنامهاكسووي ن و لباس محافس سووود بجوييد تا بدين وسوويله، تماس با مواد سوورطان  

شيميايي دوري كنيد،           شاق غبارها و بخارهاي  ستن شركت جوييد، از ا شتي  ضروري با پرتو  بهدا از برخوردهاي غير 

 ايكس تا حد امكان خودداري نماييد. 

  
  
  


