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 سرطان از پيشگيري در عوامل رفتاري  
 

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

سرطان سياري از  سرطان و ب صل در بخش دوم برروي يك نوع خاص  ستند و هر ف شگيري ه ست. با اين وجود فوائد بعضي ها قابل پي شده ا شدة كاهش احتمال ابتال به آنها متمركز  شهاي ثابت  رو

 كند.هاي رفتاري و فوائد متعدد آن تكيه ميباشد. فصل سوم براهميت عادتها ميها بسيار فراتر از پيشگيري از انواع سرطانعادت

هاي بخش سوم فوائد سالمتي و بهداشتي هر رفتار و عادت خاص شود. در فصليم غذايي، مصرف الكل و انجام غربالگري پرداخته ميدر بخش سوم خصوصاً به كشيدن سيگار، وزن، فعاليت بدني، رژ

ر اين فصل مورد بحث و بررسي قرار هاي پيشگيري از سرطان كه دشود. بيشتر توصيههايي ارائه و نكات مهمي براي كمك به بيماران براي يافتن بهترين انتخاب رفتاري يادآور ميتوصيف، مشاوره

 گيرد در جدول بعدي خالصه شده و به همراه فوائد كاهش احتمال ابتال به سرطان مربوط به هريك از رفتارها ارائه شده است.مي



 هاي كليدي پيشگيري از سرطانپيام

 فوائد كاهش احتمال ابتال به سرطان استراتژي پيشگيري

گردن  پستان مثانه 

 رحم

 -روده

 مقعد

 رحم معده پوست پروستات لوزالمعده تخمدان دهان ريه كليه مري

 از مصرف دخانيات اجتناب كنيد.

از جمله سيگار، پيپ و محصوالت 

بدون دود دخانيات، همين طور دود 

 سيگار در محيط

×  × × × × × ×  ×   ×  

خود را در حد مناسب نگه وزن 

 داريد.

كالري مصرفي خود در رژيم غذايي را 

با مصرف انرژي ناشي از فعاليت بدني، 

 متوازن كنيد

 × × × ×         × 

 فعاليت بدني داشته باشيد

هاي دقيقه نرمش 30روزانه حداقل 

 سبك انجام دهيد

 × ×            



رژيم غذايي مناسب استفاده از 

 كنيد

از رژيم غذايي سرشار از ميوه و 

سبزيجات كه مصرف گوشت قرمز و 

چربي حيوانات در آن محدود است 

استفاده كنيد. روزانه مولتي ويتامني 

 و اسيدفوليك مصرف كنيد.

× ×  × ×  × ×  × ×  ×  

 مصرف الكل را محدود كنيد

الكل را به يك نوشابه براي مصرف 

نوشابه براي مردان  2زنان و كمتر از 

 در روز برسانيد.

 ×  × ×   ×       

هاي غربالگري را انجام آزمايش

 دهيد

هاي روتين به تشخيص انجام آزمايش

سرطان در مراحل اوليه قابل درمان 

 كنند.كمك مي

 × × ×       ×    
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