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ابتال به سرطان تحقيقات نشان مي دهد كه بعضي از انواع سرطان قابل پيشگيري است. انجمن سرطان كانادا براي كاهش خطر 

 راه كار زير ر ا توصيه كرده است. 7

 اول: سيگار نكشيد

درصد از مرگ و ميرهاي ناشي از سرطان است. در كانادا سرطان ريه دليل اصلي مرگ و مير در اثر  30اعتياد به سيكار باعث 

كليه و مثانه مي  -مقعد -بزرگروده  -لوزالمعده -ناي -حلق -سرررطان اسررت. اعتياد به دخانيات هم بين باعث سرررطان دهان

 شود.

مجاورين سيگاري ها نيز در معرض خطر سرطان و ساير بيماري هاي ريه هستبد سازمان بهداشت كانادا تخمين مي زند كه هر 

سيگار مي كشيد  3000ساله بيش از  شما  سيگار خود مي ميرند اگر  سيگار نزديكان  ستبشاق دود  سيگاري به علت ا نفر غير 

 اگر سيگار نمي كشيد مجاور سيگاري ها نبشيبيد.ترك كبيد 

 دوم: غذاهاي سالم بخوريد

شبد، هر روز  سرطان ها مي توانبد با تغذيه در ارتباط با سوم  شان مي دهد كه يك  سبزي  10تا  5تحقيقات ن سهم ميوه و 

 يي به طور متعادل مصرف نماييد.گروه مواد غذا 4بخوريد. مقدار زيادي فيبر غالت ميل كبيد مصرف چربي را محدود كبيد. از 

 سوم: فعال باشيد

همه مي دانيم كه تمريبات مرتب ورزشي براي سالمتي الزم است. مطالعات نشان مي دهد كه تمريبات ورزشي احتمال ابتال به 

رطان سرطان پستان و ريه را كاهش مي دهد. حتي شواهدي در دست است كه تمريبات مرتب ورزشي بدن را در مقابل كليه س

 ها مقاوم مي كبد.

 چهارم: خود را از آفتاب محافظت كنيد

ست در  سرطان پو ستبد در واقع  سرطان ه شان در معرض خطر  ست ساله هزاران نفر به علت تابش بيش از حد آفتاب بر پو هر 

وقتي كه در بعد از ظهر كمتر در معرض آفتاب قرار ندهيد  4صرب  و  11كشرورهاي آفتابي خيلي شريوع دارد در سراعات بين 

 معرض آفتاب هستيد دست ها و پاهايتان را بپوشانيد. از كاله لبه دار استفاده كبيد از كرم ضد آفتاب استفاده كبيد.

 پنجم: آزمايشات تشخيص سرطان را انجام دهيد

سرطان، آزماي شخيص زود هبگام  ستبد براي ت سرطان ه سالمي دارند نيز در معرض خطر  شيوه زندگي  ساني كه  شات حتي ك

سرطان  شات  شك خود در مورد ماموگرافيمربوطه را مرتب انجام دهيد اين آزماي شخيص مي دهبد با پز  -را در مراحل اوليه ت

شورت كبيد. زن ها و مردها بايد در مورد آزمايش روده بزرگ و  صص م سط يك متخ ستان ها تو سمير و معايبه پ ست پاپ ا ت

 پبجاه سال( مقعد اقدام نمايبد. )باالي

 ششم: تغييرات در سالمت را به پزشک اطالع دهيد

 سرفه  بدن خود را بشباسيد و تغييرات آن را سريعا به پزشك و دندانپزشك خود اطالع دهيد. )مثال زخمي كه التيام نمي پذيرد

هر چه زودتر قبل از آنكه  سرطان كه است حياتي و مهم بسيار( مدفوع در تغييرات يا. كشد مي طول هفته دو از بيش كه هايي

شخيص  شود. پزشكان متخصص با مالحظه كوچكترين عاليم مي توانبد بيماري را ت شده و درمان  شخيص داده  شود ت شر  مبت

 دهبد و نسبت به درمان آن اقدام كببد.

 هفتم: حفاظت در مقابل مواد شيميايي خطرناك



شره كش ها يا ستفاده از ح شويبده ها در خانه و در محيط كار هبگام ا شيميايي ديگر )مثل  سك و  -مواد  سفيد كببده( از ما

 دستكش استفاده كبيد
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