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دچارند و شمار سرطان در زمره ي بيماري هاي شايع شده ي اخير است. بسياري از افراد در سراسر جهان به انواع سرطان ها 

 « پيش گيري بهتر از درمان است.»زيادي هم جان بر سر اين مرض نهاده اند. امكان دارد بارها اين شعار را شنيده باشيد كه 

 توصيه ي زير به منظور جلوگيري از ابتال به انواع سرطان اندكي بينديشيد: 5در هر جهت ما به شما تاكيد مي كنيم درباره ي 

صرف انواع ت سرطان را به از م ستعمال چنين موادي قطعا خطر ابتال به  شيوه هاي گوناگون خودداري كنيد. ا وتون و تنباكو به 

سرطان كه  شمار مي رود. ذيال به چند نمونه  ستي آدمي به  شنده، گامي مثبت در زندگي و تندر دنبال دارد. ترك اين عادت ك

 ه شده است:بر اثر مصرف دخانيات به سراغ انسان ها مي آيند، اشار

 سرطان ريه، دهان، شانه، كليه، لوزالمعده، رحم، معده و خون!

شگاه از يكي در كه تحقيقي  طبق ست به نتيجه اين شده، انجام امريكا هاي دان ست آمده د صد 90 بر افزون كه ا  و مرگ از در

شي ميرهاي ست بوده سيگاري افراد به مربوط ريه سرطان از نا ست.  60ادل مع شامل سيگار نخ يك هر ا سرطان زا ماده ي 

شاند و همين  سيرهاي هوايي را مي پو ضخيم قهوه اي رنگ، ريه و م سيگار و پيپ، هم چون يك اليه  شي از دود  ضمنا جرم نا

اليه، مواد سرررطان زا، را در خود نگه مي دارد و موجب بقاي آنها مي شررود. سرررطان هاي ريه، دهان و مري در افراد سرريگاري 

رد. در اين باره بيشتر بينديشيد! چنانچه سيگاري هستيد، آن را ترك كنيد و در غير اين صورت از افراد سيگاري بسيار شيوع دا

صله بگيريد، چرا كه پژوهش ها حاكي از آنند نزديك به  سال به علت قرار گرفتن در معرض دود  3فا سيگاري در  هزار تن غير 

 بازند!سيگار و در نتيجه ابتال به سرطان ريه، جان مي 

ست كه تقريبا  سرمشق خود قرار دهيد. پژوهندگان را باور بر اين ا سالم و متنوع را  درصد از انواع  30رعايت يك برنامه غذايي 

سالم و مغذي در برنامه ي روزانه ي  ست. البته آنها تاكيد ورزيده اند كه انتخاب غذاهاي  سرطان ها با دانش تغذيه در ارتباط ا

شما  غذايي به اين مفهوم صولي به  شويد، بلكه تغذيه اي درست و ا سرطان محافظت مي  صد در مقابل  شما ص در  نيست كه 

ياري مي كند كه احتمال و خطر آفريني دچار شدن به انواع سرطان را بكاهيد. پژوهشگران در پي انجام بررسي هاي فراوان، در 

 بيفكنيم. اين زمينه پيشنهادهايي دارند كه بي مناسب نيست نظري به آنها

وعده ميوه ها و سبزي تازه در روز مصرف نماييد. از  5تا  4تا حدي كه قادريد، از ميوه ها، سبزي ها و صيفي ها استفاده كنيد.

 كلم، گل كلم، خوردن از. بجوييد سررود اينها جز و عدس لوبيا، نخود،  غالت و فرآورده هايي كه از آن به دسررت مي آيند، مثل

سرطان هاي كولون و  و بروكلي كلم كاهو، شده خطر گرفتاري به  سويا غفلت نورزيد مطالعات حكايت از آن دارند كه مواد ياد 

معده را به نحو موثري مي كاهند. مصررررف چربي و مواد چرب را به حداقل برسرررانيد. تا سرررر حد امكان از چربي هاي گياهي 

خيلي چرب، احتمال ابتال به سرطان ها رحم، روده و پروستات استفاده كنيد در نظر داشته باشيد كه مصرف خوراكي ها و مواد 

 را مي افزايد.

فعال و پرتحرك باشيد ورزش را از ياد نبريد تا پيوسته وزني طبيعي و بدني سالم داشته باشيد. انجام تمرينات ورزشي، نرمش و 

جلوگيري از پيدايي سرطان به عهده دارد. با فعاليت بدني متناسب با سن و داشتن وزني طبيعي و ايده آل، نقش بسزايي را در 

شويد از چاقي ضافه و  انجام فعاليت هايي از اين قبيل و مهار وزن خويش، قادر مي  شا كه وزن ا سياري من ست، امراض از ب  ا

راحتي  به شررما دهيد انجام هفته در بار 4 دسررتكم و دقيقه 3 مدت به دفعه هر توانيد مي را مزبور تجربيات. كنيد گيري پيش

 .يابيد دست نظر مورد هدف به حياط، و  مي توانيد با پياده روي و يا حتي راه رفتن در خانه

 از اشعه مستقيم آفتاب دوري جوييد



يكي از شايع ترين و البته پيش گيري شدني ترين سرطان ها، سرطان پوست است. پرتو آفتاب يكي از داليل عمده ي ابتال به 

وانگهي، قرار گرفتن در برابر اشررعه ي مجهول يايك، ، مواد راديواكتيو و مجاورت با مواد  سرررطان پوسررت شررمرده مي شررود

 شيميايي به مدت طوالني هم بسيار موثر است.

ستند، درگير مي كند، شعه ي آفتاب ه شتر در معرض نور و ا ست را كه بي سمت هايي از پو ست، ق ستان، مثل  سرطان پو  د

شاني ها، گوش چهره، سرطانا. ساعد و پي شخيص زود چنانچه  ين گونه  ست شدني درمان راحتي به شود داده ت  به بنابراين ا

 :نماييد توجه زير نكات

بعدازظهر كه اشعه ي فرابنفش به حداكثر مي رسد، از منزل خارج شويد  4صبح تا  10تا آن جايي كه ممكن است بين ساعات 

و كاله محافظت كنيد. بكوشيد روزهاي آفتابي در سايه ي درختان يا و چنانچه ناچاريد، پوست دست و صورتتان را با دستكش 

ها راه برويد و به مدت طوالني در معرض آفتاب قرار نگيريد. از كرم هاي ضرررد آفتاب كه داراي عامل محافظتي نور سررراختمان

فصل تابستان نيست و پيوسته آفتاب ياس پي اف  باشد، استفاده نماييد. الزم به يادآوري است كه اين شيوه ها صرفا مخصوص 

 بايد مراقب پوست خود باشيد تا به سرطان پوست مبتال نشويد. 

شتن آگاهي و اطالعات كافي درباره شيد: دا ساس و آگاه با سبت به تغييرات بدن خود ح سان و ن ي بخش هاي گوناگون بدن ان

ستي، شانه هاي بارز امراض متفاوت و اهميت دادن به بدن و تندر سبت به كوچك ترين  هم چنين ن البته نه به اين معني كه ن

 مساله اي حساس و نگران شويم، قادر است در پيش گيري و مداواي به موقع بسياري از انواع سرطان به ما ياري كند.
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