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 سرطان: پیش گیری اولیه یا ثانویه؟ کدام مهم تر است؟

  
 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع

 

و خارج از کنترل سلول شروع  طبیعی غیر رشد با که متفاوت آگهی پیش  سرطان نوعی بیماری است با علل، تظاهرات، درمان

شورهای  سرطان در ک ستاز )تهاجم( دارد. میزان ابتال  شکیل توده ای به نام تومور می گردد که قدرت متا شود، منجر به ت می 

 صنعتی و رو به رشد باالتر است و در ایاالت متحده، بعد از بیماری قلبی، دومین عامل مرگ و میر محسوب می شود.

ست که اکثر ما ترجیح می دهیم از آن اجتناب کنیم. اما امروزه می دانیم که توجه به « سرطان»فکر کردن درباره  ضوعی ا مو

سرررطان عاملی اسررت که مزایای واقعی زیادی به همراه دارد، زیرا سرررطان های شررایی قابل پیش گیری هسررتند، آن هم نه با 

 ندگی.مصرف داروها، بلکه از طریق ایجاد تغییرات ساده ای در شیوه ز

کارکنان بهداشررتی درمانی ن ش مهمی در پیش گیری از سرررطان دارند و به ددیل داشررتن اطالعات کافی در مورد بیماری و 

سرطان  سرطان برخوردارند. آموزش در مورد  صت بیش تری برای آموزش در مورد خود مراقبتی در برابر  تماس با مردم، از فر

 باشد. بلکه در محیط های کاری و مجامی عمومی نیز باید اجرا شود. نبایستی محدود به بیمارستان و درمانگاه

سرطان تاکید  سیاری بر پیش گیری اودیه و ثانویه  شکان و مح  ین ب سرطان، پز ستیتو بین ادمللی  سرطان امریکا، ان انجمن 

و پیش گیری ثانویه به کشف زیادی کرده اند. . پیش گیری اودیه به کاهش خطرات یا پش گیری از سرطان در افراد می پردازد 

و پی گیری اودیه به دالیل زیادی مطلوب تر از پیش گیری ثانویه اسرررت، زیرا هزینه کمتری دارد. عالوه بر این، توانایی علوم 

سمت های بدن( محدود  سایر ق شار به  ستاز )انت سطه ی تمایل بیماری به متا سرطان ها به وا سیاری از  شکی برای درمان ب پز

ست. با وج سط عموم به میزان کافی مورد ا سرطان هرگز تو سم در م ابل  ود این مزایا، قدرت پیش گیری به عنوان یک مکانی

توجه قرار نگرفته اسررت. در لادی که اگر مردم تغییراتی در شرریوه زندگی خود ایجاد کنند و یکسررری اقدامات مراقبتی را انجام 

 شی از سرطان پیشگیری کنند.دهند، می توانند به میزان زیادی از مرگ و میر نا

درصد سرطان ها مست یما با رژیم غذایی ما در ارتباط است. خوردن م ادیر کافی فیبر  40تا  30دانشمندان برآورد کردند که 

می تواند ما را در برابر سررررطان کودون و پروسرررتات رکتوم لفا.ت کند. فیبر ف ط در گیاهان یافت می شرررود. میوه ها و 

سیب کلم و کلم بروکلی غنی از ویتامین دوبی  سبزیجات سیب زمینی،  سبز و زرد تیره( خطر ابتال  Cو  Aا، نخود،  سبزیجات  (

شید هر روز دو  سبز به لد کافی بخورید و بکو سرطان لنجره، مری و ریه را کاهش می دهد. گوجه فرنگی، پرت ال و فلفل  به 

ده اید، امروز سرره نوع میوه بخورید و سررعی کنید هر هفته یک نوع نخور ای میوه هیچ  نوع میوه میل کنید. اگر روز گذشررته

 سبزی جدید به رژیم غذایی خود بیفزایید.

درصررد از آب بدن خود را از دسررت داده اید از بین رفتن یک تا دو  20به م دار کافی آب بنوشررید زمانی که تشررنه می شرروید 

درصد کاهش دهد. این سندرم به عنوان کم آبی خفیف شناخته می  20درصد آب بدن می تواند عملکرد فیزیکی و ذهنی را تا 

شود و می تواند به طور منفی بر عملکرد هر یک از اعضای بدن تاثیر بگذارد لداقل م دار آبی که هر شخص باید روزانه دریافت 

ترین زمان نوشیدن آب بین  دیوان است. برای دریافت آسان تر این م دار آب، دیوان های بزرگ انتخاب کنید. مناسب 6-8کند 

 وعده های غذا است.

نمک و چربی کمتر بخورید خوردن روغن، کره و مارگارین زیاد می تواند خطر سرررطان را افزایش دهد و هم چنین سرریسررتم 

سرطان کودون  ست باعث  شده ممکن ا سرخ  شد خواهد کرد. خوردن روغن و غذاهای  سرطان ر ضعیف کنید،  دفاعی بدن را 

ست به جای گوشت قرمز، سوسیس کادباس و ... که شود. گوشت  شد. بهتر ا قرمز هم می تواند به خاطر چربی باال مشکل زا با

چربی زیاد دارند، از مرغ و ماهی و هر نوع گوشررت سررفید دیگر، بیشررتر اسررتفاده کنید. چربی ها اسرراسررا باید از گیاهان و عیر 

 هیدروژنه باشد )به ویژه روغن زیتون(



 و دخانيات اجتناب نماييد از مصرف الکل

 شیمیایی سینوزن کار یک دخانیات دود. دارد وجود مهمی  بین مصرف زیاد ادکل و سرطان دهان، للق، لنجره و مری ارتباط

 سیگار دود استنشاق رسد می نظر به است دخانیات استعمال علت به ریه های سرطان درصد 90 که شده گزارش است قوی

یر سرریگاری هایی که با سرریگاری ها زندگی می کنند افزایش دهد. دخانیات با سرررطان های دهان، غ در را ریه سرررطان خطر

سال قطی شود میزان وقوع سرطان ریه کاهش می یابد در افرادی که پیپ می  30للق، الرنکس، مریف پانکراس، لتی بعد از 

 کشند به علت تحریک مزمن یا ادتهاب، سرطان هایی دب شایی است.

ست شود منی ا سطوح دودتی و ملی برقرار  صورت یک قانون در تمام  شت تنباکو در مجامی عمومی باید به  عمال دخانیات و فرو

تشویق زارعان تنباکو برای کاشتن محصوالت دیگری، غیر از تنباکو، دادن وام به آنها ممکن است به اجتناب از مخارج باالتر در 

ضر مادیات باال ب ستعمال دخانیات در آینده کمک کند در لال لا ضایتی اجتماعی یا م ررات منی ا صوالت تنباکو و نار رای مح

 ساختمان های اداری، هواپیما ها و اماکن عمومی میزان استفاده از دخانیات را کاهش داده است.

ت در سرراع 6-7سرراعت خواب التیاج دارد اما اکثر مردم لداکثر  5/8-9به لد کافی بخوابید به طور متوسررط هر شررخص به 

ساعت کمبود، یا به عبارتی محرومیت خواب می تواند روی هر یک از جنبه های عملکرد بدن  1-2شبانه روز می خوابند.همان 

 تاثیر بگذارد. برای دستیابی به خواب خوب و کافی توصیه های زیر را به کار بندید:

ان از خواب بیدار شررروید زیاد خوابیدن در هر روز لتی روزهای تعطیل، در یک زمان مشرررخص به خواب بروید و در یک زم

 روزهای آخر هفته می تواند سیکل خواب شما را در هفته بعد مختل کند.

دقی ه می تواند هشرریاری شررما را بهبود بخشررد،  15-20چرت زدن بین سرراعت یک تا چهار بعد از.هر به مدت  -چرت بزنید

ستگی کمک کند ان شود و به کاهش خ شما  دقی ه روزانه، خواب را بهبود می  20-30جام ورزش لداقل باعث ت ویت لافظه 

ساعت قبل از خواب از کار شدید اجتناب کنید. چون آزاد شدن هورمون ها ممکن است شما را هشیار نگه  4-6بخشد لداقل 

 دارد.

 ورزش های مقاومتي را به برنامه روزانه خود اضافه کنيد

وثر اسررت ورزش می تواند با تنظیم سررطح هورمون به پیشررگیری از سرررطان فعادیت فیزیکی در جلوگیری از برخی سرررطان م

پستان و پروستات کمک کند. هم چنین با تسریی فرآیند گوارش از سرطان کودون جلوگیری می کند مهم نیست که چه موقی 

شما را بیمه می کند اگر  سالمتی  صورت ورزش تا لد قابل توجهی  شروع می کنید زیرا در هر  که تا به لال فعادیت ورزش را 

 فیزیکی نداشته اید با فعادیت های سبک شروع کنید و به تدریج مدت، دفعات و شدت آنها را افزایش دهید.

دقی ه ورزش کنید اگر فردی فعال هستید به تدریج فعادیت های متوسط تا شدید  30روز یا بیشتر به مدت لداقل  5هفته ای 

یشررتر در هفته انجام دهید. اهدافتان را مشررخص کنید و فعادیت های متنوع را برنامه ریزی ب یا  روز 5دقی ه یا بیشررتر  45را 

شی  30کنید. مثال  ش شنبه ها و انجام ورزش ک شنبه ها و چهار سه  سعی کنید پیاده  5دقی ه پیاده روی  صبح  دقی ه هر روز 

ا وقتی انگیزه شما پایین است شما را تشویق کنند اگر روی جزو برنامه روزمره تان باشد. به جای آسانسور از پله استفاده کنید ت

سال هستید و به طور منظم فعال نبوده اید و یا اگر نگرانی بهداشتی خاصی  55سال یا زنی باالی  45یک مرد با سن باالتر از 

زیر را دارید با پزشک دارید قبل از شروع برنامه ورزشی با پزشک مشورت کنید علی رغم سنتان، اگر دو یا چند عامل خطر زای 

 خود مشورت کنید: فشار خون باال، کلسترول باال، دیابت، استعمال دخانیات، تاریخچه خانوادگی بیماری قلبی.

 وزن خود را متعادل نگه داريد

سرطان شاری خون، قلبی عروقی، آرتریت و  ست که خطر ابتال به بیماری هایی از قبیل پر ف شکالتی ا ضافه وزن از م  چاقی و ا

درصد از کل وزنتان می  5-10های آندومتر، پستان، پروستات و کودون را افزایش می دهد اگر اضافه وزن دارید ف ط کم کردن 

تواند تاثیر عمی ی بر کاهش خطر ابتال به بسیاری از سرطان ها و انواع بیماری های مربوط به چاقی داشته باشد ورزش منظم و 

شد برای دستیابی به وزن  30رژیم غذایی صحیح که کمتر از  شود می تواند کم کننده با درصد کادری آن از چربی مشتق می 

 مطلوب موارد زیر را انجام دهید

 وعده غذای کم بخورید. 7تا  6وعده غذای زیاد،  3به جای          -

 سبزیجات و سایر غذاهای گیاهی را به لد کافی مصرف کنید.         -



شانس را دارید غذاهایی را پیدا کنید که لاوی چربی کمتر و      - ست و جو کنید این  صورت غذا ارزانتر ها را ج اگر در 

 مواد غذایی بیشتر از سایر غذاها باشد.

فیبر غذا را لساب کنید نه کادری را... تح یق نشان داده افرادی که بیشتر غذاهای لاوی فیبر می خورند کمتر اضافه      -

پیدا می کنند. غذاهایی که طبیعتا فیبر باالیی دارند کادری کمتری دارند والسرراس شررما را راضرری تر نگه می وزن 

دارند. قبل از هر وعده غذای اصلی یک غذای کم انرژی مصرف کنید یک مطادعه در دانشگاه پنسیلوانیا نشان داده که 

سبزیجات و غ شامل میوه هاف  سوپ قبل از یک خوردن غذای کم چربی و کم انرژی  ذاهای غنی از آب و فیبر مانند 

 درصد کاهش دهد. 25غذای اصلی می تواند م دار کل کادری مصرفی هنگام وعده غذای کامل را تا 

 هر هفته خود را از يک عامل استرس زا رها کنيد

لبی و ن ص سیستم ایمنی استرس طوالنی مدت می تواند موجب بی خوابی، فشار خون باال، یبوست، افسردگی، بیماری های ق

 شود. برای م ابله با استرس راهکارهای زیر را مورد مطادعه قرار دهید:

 با افرادی که دوست شان دارید و لامی شما هستند معاشرت کنید.     -1

 مهارت های ریالکسیشن را یاد گرفته و عمل کنید.     -2

 د.در ورزش هایی که مناسب و ددپذیر است، شرکت کنی     -3

 اجازه ندهید هیچ پدیده ای بر شما غلبه کند: کار، ارتباطات، شغل و غیره.     -4

دقی ه از کارتات دست بکشید کمی  5برای خودتان وقت بگذارید. اگر یک روز پرمشغله دارید هر یک ساعت به مدت    -5

حال کند اما و.ایف تان را فراموش قدم بزنید، یک نامه شخصی بخوانید یا کار کوچکی را انجام دهید که شما را خوش

 نکنید زیرا استرس اضافی به وجود می آورد.

ستن به خود به عنوان    -6 سات منفی یا نگری صبانیت را از بین ببرید به جای ادامه دادن روی السا یاد بگیرید خشم و ع

 یک قربانی، اجازه دهید الساسات آشتی، سازگاری جایگزین شود.

را مثل کارتان سازماندهی کنید. اکثر مردم هر روز به طور میانگین سه ساعت وقت شان را هدر  زندگی شخصی تان   -7

 می دهد، لتی برای کارهای آینده برنامه ریزی ندارند.

 در برابر زندگی و الساساتان مسئول باشید، اما هرگز خود را سرزنش نکنید.     -8

 رای کنترل استرس اجتناب کنید.از مصرف داروهای خواب آور و آرام بخش ب     -9

 است الل شخصی خود را لفظ کنید.      -10

 خود را در معرض تجربیات جدی قرار دهید )اشیاء جدید، غذاهای جدید، اماکن جدید(      -11

 ر کنید.هر روز در زمانی متفاوت، جایی را پیدا کنید که خلوت کامل داشته باشید و بتوانید الساسات خود را مرو      -12

 از نور خورشيد پرهيز کنيد

بعدا.هر بیشترین تابش را دارد. تماس با نور خورشید باید در این ساعات محدود  3صبح تا  10خورشید بین ساعت  UVاشعه 

شید و از  ستین بلند، عینک آفتابی( بپو ستکش، دباس آ سایل محافظ )کاله، د صورت تماس برای لفا.ت از خود و شود و در 

ض ستفاده نمایید.  SPF 15د آفتاب با کرم های  شید قرار می گیرند ا سطولی از بدن که در معرض نور خور یا باالتر در تمام 

 این اقدامات می تواند مرگ های ناشی از مالنوما، کشنده ترین نوع سرطان پوست را تا یک دوم کاهش دهد.

 لزوم معاينات پزشکي ساليانه

)به ویژه در مورد معاینه پستان و بییضه ها( و آزمایش باپ اسمیر را انجام دهید. آموزش به طور منظم معاینات پزشکی ساالنه 

عمومی اغلب شررامل مت اعد کردن مردم به این امر اسررت که معاینات دوره ای، صرررف یک هزینه منط ی اسررت همه افراد باید 

عادات مضر شیوه زندگی نیست، بلکه وجود یک شایی ترین محل های سرطان را بدانند علم و دانش به تنهایی محافظتی علیه 

 نگرش مثبت نیز ضروری است.

 به عالیم هشدار دهنده سرطان توجه داشته باشید.

 22056843: تلفن  14شماره  – 5منبی مورد استفاده: نشریه دانستنی های سرطان سال 


