
  یهوالشاف

 با تغيير شيوه زندگی و اهميت دادن به تشخيص زودهنگام به جنگ سرطان برويد

  

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

سال  سرطان آمريكا در گزارش  سرطاني در آمريكا وجود دارد كه  37/1اعالم كرد كه  2006انجمن  نفر از  356.700ميليون 

شات خود مي شيوهاين بيماري خواهند مرد. اين انجمن در گزار سد اگر افراد  سالم زندگي خود را به طور كلي تغيير نوي هاي نا

ودرس سرطان انجام دهند، تعداد موارد سرطان ساالنه به نصف خواهد رسيد. اين هاي غربالي را جهت تشخيص زدهند و تست

ست كه  ست كه  570.280انجمن تخمين زده ا ساالنه با مشكالت تخمين زده ا سرطان  شي از  مورد  570.280مورد مرگ نا

ساالنه با مشكالت نحوه زندگي مانند تغذيه بد، چاقي و بي سرطان  شي از  سيگار  168000تحركي و مرگ نا مورد به كشيدن 

ها، با تغيير روش فوق پيش گيري كرد. توان از بيش از نيمي از كل سررررطانها و مطالعات جديد ميارتباط دارد. بر طبق يافته

ي غذايي بد، داليل هاي انجمن تحقيقاتي سرررطان اسررتفاده از تنباكو، عدم تحرز فيزيكي، چاقي و برنامهطبق آخرين گزارش

هاي پيش گيري در انجمن سرطان ها است. ويلما كوكينديز از مديران نظارتي برنامهري از سرطان و ديگر بيماريعدم پيش گي

شيوهآتالنتا مي شخاص با  سالم و تستگويد: ا شخيصي و غبالي زندگي  ضد گري به موقع ميهاي ت سالح را بر  توانند بهترين 

شكي هاروارد، اگر هر زن سرطان به كار گيرند. بر طبق آخرين تحقيقات در  شگاه پز سط دان ساالنه  50-79ماه فوريه تو ساله 

 يابد. درصد كاهش مي 37يك بار آزمايش ماموگرافي را انجام دهد، ميزان مرگ و مير ناشي از سرطان پستان 

، «گار كشررريدن ممنو سررري»اي مانند: هاي كوتاه و كم هزينهگويد: پيامدكتر رونالد بلوم مدير مركز سررررطان در نيويورز مي

شرو  نكنيد» سيگار كشيدن را  ست« هرگز  سرطان نجات ميت شما را از  شخيص زودرس  تواند دهد و ... ميهاي غربالگري و ت

 اي برافراد داشته باشد. تأثير قابل مالحظه

را در دانش آموزان  هاي جامع كنترل تنباكو كه در دو ايالت آمريكا اجرا شررده اسررت توانسررته ميزان كشرريدن سرريگاربرنامه

هايي مانند افزايش تقليل دهد، كاهش اين ميزان به دليل سياست 2003درصد در سال  1997/36، 4دبيرستاني كه در سال 

 ريزي شده است. هاي سيگار كشيدن در اماكن عمومي و تبليغات گسترده و برنامهماليات سيگار، محدوديت

شد. برطبق  5/1درصد مرگ و مير سرطاني در مردان و 7/1تواند علت افزايش وزن و چاقي نيز مي درصد مرگ ومير در زنان با

سال  سرطان در  شاخص توده بدن مرگ و مير را در  BADY MASS INDEX، 2003آمار انجمن  سرطان در  11يا  نو  

االن و حتي در كودكان رو به برد. متأسفانه دو دهه اخير افزايش وزن و چاقي در بزرگسنو  سرطان در زنان باال مي 12مردان و 

 افزايش است. 

  8/15درصد به  5/6از  1980ساله ميزان وزن و چاقي در سال  11تا  6گويند در كودكان ها ميگزارش

 ساله سه برابر شده است. 19تا  12و در نوجوانان  2002درصد در سال 

سال  ضافه وزن در  صد افراد بوده ك 3/2شامل  2002در بالغين نيز ا صد چاق بوده 3/1ه از اين تعداد در ضافه در اند. چاقي و ا

 باشد. تر به دليل فعاليت فيزيكي كم و عادات غذايي اشتباه افراد ميوزن بيش

كنند و تنها ها و سبزيجات استفاده ميي خود از ميوهدرصد افراد در برنامه غذايي روزانه 23/5دهد كه تنها تحقيقات نشان مي

صد به مي 4/54 شده در روز عمل ميدر صيه  سه  38كنند و زان ورزش تو صد دانش آموزان و بالغين بدون حركت حداقل  در

 كنند. بينند يا رايانه بازي ميساعت در روز تلويزيون مي

ي اند. هم چنين افرادهاي فيزيكي را در كاهش ابتال به سرطان كولون و سينه موثر دانستهتحقيقات به عمل آمده انجام فعاليت

هاي دهان و حنجره مري، ريه، كنند وقو  سرررطانتري ميكه در رژيم غذايي روزانه خود از ميوه و سرربزيجات اسررتفاده بيش

 يابد. ها كاهش ميمعده، كليه، كولون و ركتوم در آن



سرطانگري يكي از روشغربال ستهاي مهم در كاهش خطر  ست. با اين كه ت سرطانهاي غربالها اي مختلف هگري در مورد 

سال  50درصد بالغين باالي  39گري سرطان كولوركتال تنها افزايش يافته، اما فراگير نشده است، زيرا مثالً در ارتباط با غربال

كنند، سرطانهاي سرويكال )دهانه رحم( و كولون نيز با غربال گري قابل پيش گيري هستند و آمريكايي به اين توصيه عمل مي

سرطان كولون را كاهش مياين پيام كه غربال سيگار تكرار ميدهد مانند پيامگري ميزان  شيدن  شود هايي كه در ارتباط با ك

 ريزي گنجانده شود. بايد در برنامه

گري براي پستان، كولون، پروستات، هاي غربالگويد: تستهاي سرطان ميدكتر جي بروكس متخصص سرطان يكي از كلينيك

سيار  ست و دهانه رحم ب سان انجام ميپو سترس بيشآ شد، بايد به افراد آموزش و آگاهي تر مردم ميشود و هم چنين در د با

 ها داد وهدف نهايي پيش گيري از سرطان است نه درمان آن. الزم را در اين زمينه

اي غربال گري و ههزار دالر است در حالي كه هزينه تست 6سال  5كند هزينه نگهداري ماشين يك آمريكايي در او اضافه مي

 تان؟ انتخاب با شماست؟ تر هستيد يا ماشيندالر محاسبه شده است. آيا شما مهم 2500معاينات در همان زمان 

توان نتيجه گرفت برنامه ريزي جهت پيش گيري از مهلك ترين مطالعات انجام گرفته، ميبا توجه به مباحث فوق و نتايج جديد

ها و اماكن عمومي و آموزش و و مراكز بهداشتي و درماني و تبليغات كوتاه و گسترده در رسانهها ترين بيماري قرن توسط دولت

تواند تمام جوامع و افراد هم از نظر مالي و هم از نظر نيروي انساني كار آگاهي الزم در ارتباط با تشخيص به موقع و زودرس مي

 آمد و سالم كمك شاياني كند. 

سي ست كه در پيش گيري از مرگ بارترين در نظر گرفتن مالحظات ب ار كم هزينه و برنامه ريزي كلي توسط متخصصين قادر ا

سمي غذايي، نياز به برنامه ريزي  شيوه زندگي افراد و عادات بد ج ساختار فكري و  بيماري به فرد و جامعه كمك نمايد. تغيير 

 ال هم شرو  كنيم، آيا دير نيست؟ طوالني مدت و تغيير در نگرش و رفتار افراد دارد. اگر از همين حا

 نازيال خطيب رنجان كارشناس ارشد،آموزش پرستاري 
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