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 راههاي پيشگيري از سرطان
 

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

شوند و يا از شما احتماالً در خبرهاي روزنامه ها يا راديو و تلويزيون ، گزارشات ضد و نقيضي از چيزهايي كه باعث سرطان مي

ايد. اين خبرها گاهي اوقات گيج كننده هستند بعضي مواقع چيزي راكه در يك خبر ديده ايد يا شنيدهكنند، آن پيشگيري مي

شگگود. با اين حاچ چيزي كه آيد در خبر ديگر بعنوان عامل سگگرطان زاده معر ي ميبعنوان راه پيشگگگيري كننده از سگگرطان مي

ست كه تغييرات حتي كوشما مي شيد آن ا شما ميتوانيد از آن مطمئن با تواند به كاهش احتماچ ابتالء چك در زندگي روزمره 

 به سرطان كمك نمايد. در اينجا شش راه پيشگيري از سرطان آورده شده ست. سعي كنيد آنها را انجام دهيد.

 راه اول: از استعمال دخانيات پرهيز كنيد.

فاده از دخانيات و متوقف كردن مصگگرآ آن، ي ي از شگگوند. عدم اسگگتتمام انواع توتونها باعث ا زايش خطر ابتال به سگگرطان مي

شما مي ست كه  صميماتي ا سيگار يا توتوني باعث كاهش مهمترين ت سالمتتان بگيريد. پرهيز از مصرآ هر نوع  توانيد در مورد 

 شود كه اين سرطان ها عبارتند از:خطر ابتالء به انواع سرطان ها مي

 سرطان ريه -

 سرطان مري -

 سرطان حنجره -

 سرطان دهان -

 سرطان مثانه -

 سرطان كليه ها -

 سرطان لوزالمعده )پان راس( -

 سرطان دهانه رحم )سروي س( -

 سرطان معده -

 (AML)سرطان خون  -

درصد تمام موارد سرطان ريه شده است كه بيشترين علت مرگ و مير  90در اياالت متحده آمري ا، سيگار كشيدن باعث حدود 

ماده  60شويد كه بيش از كشيد باعث مير مردها و هم در خانمها مي باشد. هر بار كه شما يك سيگار ميبر اثر سرطان، هم د

شوند وارد ريه هايتان شود. بعالوه، جرمي كه در دود سيگار وجود دارد ايجاد يك خطرناك كه باعث سرطاني شدن سلولها مي

شود كه مواد سرطان زايي كه كند. اين اليه باعث ميراي عبور هوا مياليه قهوه اي رنگ چسبنده در اليه پوشاننده ريه ها و مج

 اند و در همانجا گير كنند و  خارج نشوند.از طريق دود سيگار وارد ريه ها شده

سيگاري، كساني  سه با ا راد غير  سالم نيستند. در مقاي سيگار، كشيدن پيپ و يا جويدن توتون  هيچ كدام از روشهاي كشيدن 

سيگار  سرطان ريه مبتال ميميكه  شتر به  شند بي سرطان هاي حنجره، مري و دهان زياد ك شانس ابتالء آنها به  شوند و نيز 

شود. حتي اگر شما سيگار هم نمي باشد. جويدن تنباكو همچنين باعث ا زايش خطر ابتال به سرطان هاي دهان و لثه ها ميمي

سيگار  ساير ا راد  شستن در جاهايي كه  شيد، از ن ساچ حدود ميك شند خودداري نماييد. هر  سيگاري در آمري ا  3000ك غير 

 ميرند.بخاطر اين ه در كنار ا راد سيگاري مي نشينند از سرطان ريه مي 

 راه دوم :  غذاهاي سالم بخوريد.

روز آن را تواند احتماچ بكند كه شگگما دچار سگگرطان نشگگويد اما ميگر چه انتخاب و مصگگرآ غهاهاي سگگالم هيچ ضگگمانتي نمي

درصگگد سگگرطان ها بسگگتگي به نحوه تغهيه ا راد و نيز چاقي آنها دارد.  30گويند كه حدود كاهش دهد. پزشگگ ان اين طور مي

 كند كه :انجمن سرطان آمري ا به شما توصيه مي



اييد. همچنين روزي مقادير زيادي از غهاهايتان را از منابع گياهي تهيه نماييد. روزي پنج وعده ميوه يا سگگبزيجات مصگگرآ نم-

چند بار از غههايي كه منبع گياهي دارند مثل غالت سبوس دار و حبوبات استفاده نماييد. سبزيجاتي كه داراي برگهاي سبز يا 

زرد تيره هستند، حبوبات، سويا و سبزيجاتي مثل بروكلي و كاهو مم ن است به شما كنند كه خطر ابتالء به سرطانهاي معده و 

 كاهش دهيد.روده بزرگ را 

صرآ زياد چربيها مي - ستفاده نماييد. م ستات، از روغن و چربيها كمتر ا سرطان هاي پرو تواند باعث ا زايش احتماچ ابتالء به 

 روده بزرگ، راست روده و رحم شود.

صرآ ال ل ازمصرآ مشروبات ال لي پرهيز نماييد. خطر بروز سرطان هاي دهان، مري و سرطان هاي ديگر بستگي به ميزان م -

 روزانه دارد. حتي مقادير اندك مصرآ آن مم ن است باعث ا زايش خطر ابتالء به انواع سرطان ها شود.

 راه سوم: فعال باشيد و وزن خود را كنترل نماييد.

انجام تمرينات ورزشگگي بطور من م و روزانه و حفت تناسگگد اندام نيز مم ن اسگگت در جلوگيري از بروز سگگرطانها نقش داشگگته 

اشد. چاقي مم ن است عاملي خطرزا در بروز سرطان هايي مثل سرطان پروستات، روده بزرگ، راست روده، رحم، تخمدان ها ب

تواند به شما كمك نمايد كه از چاقي جلوگيري كنيد. انجام  عاليت بدني همچنين باعث كاهش و پستان باشد.  عاليت بدني مي

شود. سعي كنيد كه روزي نيم ساعت و يا بيشتر  عاليت بدني تان و روده بزرگ ميخطر ابتالء به انواع سرطان مثل سرطان پس

 داشته باشيد.

 راه چهارم: خود را از نور خورشيد محافظت نماييد.

سرطان ها مي شگيري ترين  سرطانها و نيز ي ي  از قابل پي شايعترين انواع  ست ي ي از  شد. گر چه سرطان پو بطور م رر در با

تواند نقش مهمي در بروز سرطان  داشته باشد، اما در معرض اشعه اي س قرار گر تن و يا تماس با بعضي از مواد شيميايي مي

سرطان پوست مي شايعترين علت بروز  شيد قرارگر تن،  سمتي از بدن ايجاد معرض نور خور سرطانهاي پوست در ق شد. اكثر  با

 نورخورشيد هسند مثل صورت ، دستها، ساعد و گوشها.شوند كه بيشتر در معرض مي

تقريباً تمام سگگرطانهاي پوسگگت اگر در مراحل اوليه آن تشگگخي  داده شگگوند قابل درمان هسگگتند اما بهتر اسگگت كه از بروز آن 

 پيشگيري نمود. براي جلوگيري از ابتالء به سرطان پوست، ن ات زير را رعايت نماييد:

ساع - ساعات از بيرون ر تن در  شيد در  شعه پرتو ماوراء بنفش خور ست خودداري نماييد. ا شيد حداكثر ا  10اتي كه نور خور

 باشد. بنابراين سعي كنيد كه در بين اين ساعات از نور خورشيد پرهيز نماييد. بعد از ظهر در حداكثر خود مي 4صبح تا 

 يه قرار بگيريد.در سايه باشيد. اگر مجبوريد كه بيرون برويد سعي نماييد در سا -

خود را بپوشانيد. لباسهاي گشاد و با رنگ روشن بپوشيد تا از اشعه خورشيد محا  ت شويد. از كاله مناسد استفاده نماييد  -

 تا سر ، صورت و گوشهايتان در امان باشند.

صرآ مي- ضد آ تابي كه م شويد كه  شيد. مطمئن  ضد آ تاب خسيس نبا ستفاده از كرمهاي   15حداقل  SPfاي كنيد داردر ا

 باشد.مي

توانند به پوست شما آسيد بزنند روند استفاده ن نيد. اين المپها همانقدر ميهيچگاه از المپهايي كه براي برنزه شدن ب ار مي -

 كند.كه نور خورشيد اين كار را مي

 راه پنجم: بطور مرتب تحت معاينات پزشكي )چک آپ( قرار بگيريد.

ست روده قرار معاينات من م و تحت آ ست، دهان، روده بزرگ و را سرطان ها مثل پو ضي از انواع  شاتت غربالگري براي بع زماي

كند. اگر شما مردهستيد بايد آزمايشات غربالگري براي گر تن باعث كشف سرطان در مراحل اوليه شده و درمان را آسانتر مي

ي سرطان دهانه رحم و پستان بايد اين آزمايشات انجام شود. از سرطان پروستات و بيضه ها را انجام دهيد و اگر زن هستيد برا

 بروز هر گونه تغييري در بدنتان آگاه باشيد و سريعاً با پزشك در اين موارد مشورت نماييد.
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