
 یک عمر سالمت؛ با خودمراقبتی

راه مبارزه با سرطان صالح باورها،ا  

میلیـون نفـر بـه ایـن     11ساالنه بیش از  .دگی می کنندبا سرطان زن میلیون نفر در دنیا 25بیش از در حال حاضر 
 سـوانح و  پس از بیماریهاي قلبـی عروقـی و   .می افتدمیلیون مرگ ناشی از سرطان اتفاق  7 و بیماري مبتال می شوند

نفر از ایرانیان در اثر سرطان جـان   30000ساالنه بیش از  .است سومین عامل مرگ ومیر در ایرانحوادث سرطان 
مـوارد   در جمعیت کشور انتظار می رودافزایش درصد سالمندي  با افزایش امید به زندگی و .خود را از دست می دهند

فعالیت بدنی مناسب  تغذیه صحیح، با زندگی سالم، .برابر فعلی افزایش یابـد  ان در دو دهه آینده به دوبروز سرط
  .درصد موارد ابتال به سرطان جلوگیري کرد 40می توان از 

جهت پیشگیري از بیماري سرطان توصیه هاي بهداشتی  
  .سرطان هم قابل پیشگیري است ☺

زمینـه سـاز    دیابـت و  فشـار خـون،   بیماریهاي قلبی، :مثل ؛چاقی عامل اصلی بسیاري از بیماریها ☺
 .بعضی از سرطان هاست

 .غذاهاي آماده دومین عامل ایجاد سرطان بعد از سیگار می باشد ☺

  .کاهش مصرف چربی با سرطان مبارزه کنیم سبزیجات و با مصرف میوه و ☺
یکبـار مصـرف    از ریختن مـواد غـذایی داغ در ظـروف    .سرطان در کمین شماست :همشهري گرامی ☺

  .خودداري کنید
 و بوي آن تغییر خواهـد کـرد   طعم و رنگ و، قرارگیرد چنانچه روغن به مدت طوالنی در معرض حرارت باال  ☺

ه سـرطان دسـتگاه گـوارش    یا سرطان به ویـژ  می تواند موجب بروز عوارض کبدي و ،در صورت تداوم مصرف
  .شود

  .سرطان روده بزرگ استن ترین روش تشخیص زود هنگام ئکولونوسکوپی مطم ☺
یـا از پیشـرفت بیمـاري جلـوگیري      با مراجعه به موقع به مراکز مشاوره پزشکی از بروز سرطان روده بزرگ و ☺

  .کنیم
ماننـد   ؛زیاد می باشند خصوص موادي که حاوي الیاف گیاهیه ب در برنامه غذایی خود از موادغذایی متنوع و ☺

  .کنیدمیوه جات تازه استفاده  سبزیجات و
  .وسیله خود فرد یکی از روشهاي تشخیص زودرس سرطان پستان استه عاینه ماهیانه بم ☺
 هرگز آنرا شروع نکنیـد و . حال سیگار نکشیده ایده ب اگر تا .ماده سرطانزاست 43دود سیگار حاوي  ☺

    .هم اکنون آن را ترك کنید ،اگر سیگار می کشید

بهارستان شهرستان شبکه بهداشت و درمان   


