
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عالئم هشدار دهنده سزطان توجه به - 5

سشطاى دس اتتذا يك تيواسي هحذٍد ٍ كَچك است :كنيد

كِ اگش تِ هَلغ تطخيع دادُ ٍ دسهاى ضَد، ضاًس 

تَجِ تِ ػالين . تْثَد كاهل آى تسياس صياد هي تاضذ

كَچكي كِ دس اتتذاي ايجاد سشطاى پيذا هي ضًَذ، 

 . هي تَاًذ تاػث تطخيع صٍد ٌّگام سشطاى گشدد

دس اداهِ، هجوَػِ اي كِ هي تَاًٌذ ًطاًگش ضشٍع 

تا  .تسياسي اص سشطاى ّاي ضايغ تاضٌذ، ركش هي ضَد

پيذايص ّشكذام اص ايي ػالين يا ّشگًَِ يافتِ غيشطثيؼي ديگشي كِ 

تيص اص دٍ ّفتِ اص ايجاد آى گزضتِ ٍ تْثَد ًيافتِ است، جْت 

 . تشسسي تِ پضضك هشاجؼِ كٌيذ

تَجِ داضتِ تاضيذ كِ دس تسياسي اص هَاسد، ايي ػالين 

ًاضي اص سشطاى ًيست تلكِ ػالهت يك تيواسي خَش 

 .خين هي تاضذ ٍلي تطخيع ايي ًكتِ تا ضشكت است

 

 
 

!ّشگض هطَست تا پضضك خَد سا فشاهَش ًكٌيذ  

 :می باشد عاليم هشدار دهنده سرطان شامل موارد زير

تغييش دس ػادات دفغ هذفَع يا ادساس هثل يثَست يا 

 اسْال غيشطثيؼي تِ هذت طَالًي،

ٍجَد خَى دس هذفَع، اختالل دفغ ادساس ٍ ٍجَد خَى دس 

تغييش دس - صخوي كِ پس اص دٍ ّفتِ تْثَد ًياتذ- ادساس

- اًذاصُ، ضكل ٍ سًگ صگيل يا خال ّاي هَجَد دس تذى

- ايجاد تَدُ يا تشآهذگي دس پستاى يا ّش ًمطِ ديگش تذى

خًَشيضي يا تشضح غيشطثيؼي اص دستگاُ تٌاسلي صًاًِ يا 

ِ ّاي - اضكال دس تلغ غزا- هجاسي طثيؼي تذى سشف

 . هذاٍم يا گشفتگي غذا

 
به طور مزتب جهت معاينه و بزرسي به پششك - 6

تايذ تَجِ داضت كِ تسياسي اص : خود مزاجعه كنيد

سشطاى ّا تٌْا تا هؼايٌِ پضضكي ٍ آصهايص ّاي تكويلي 

ُ تشيي سشطاى ّايي كِ . تطخيع دادُ هي ضًَذ ػوذ

هي تَاى تا هؼايٌِ ٍ آصهايص ّاي پضضكي دس هشاحل اٍليِ 

آًْا سا تطخيع داد ٍ دسهاى كشد، ضاهل سشطاى ّاي 

تِ خاطش داضتِ . پستاى، دّاًِ سحن ٍ سٍدُ تضسگ هي تاضذ

 :تاضيذ

 سشطاى گش چِ تيواسي خطشًاكي است اها دس هشاحل اٍليِ لاتل دسهاى 

است تٌاتشايي ّيچگاُ اص تشس احتوال تطخيع سشطاى، اص هشاجؼِ تِ 

  .پضضك خَدداسي ًكٌيذ
سايت اطالع سساًي تيواسيْاي اًكَلَطي: هٌثغ  
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 چگونه مي توان اس ابتال به سزطان جلوگيزي كزد؟

دس اتتال تِ سشطاى .  سشطاى ّا اًَاع هختلفي داسًذ

تسياسي اص ػَاهل ايجاد . ػَاهل هختلفي دخالت داسًذ

كٌٌذُ سشطاى، ػَاهل هحيطي ّستٌذ كِ تِ ساحتي 

لاتل اجتٌاب هي تاضٌذ ٍلي ػَاهل ديگشي ًيض هثل 

ػَاهل طًتيكي دس ايجاد سشطاى ًمص داسًذ كِ تغييش 

 . دس آًْا اص حيطِ لذست ها خاسج است

تا اًجام ساٌّوايي ّاي ايي پوفلت آهَصضي، ضوا 

هي تَاًيذ تِ همذاس لاتل تَجْي احتوال ايجاد سشطاى 

 . سا دس خَد كاّص دّيذ

 

 
سشطاى سيِ كِ سشطاى ًسثتاً : سيگار نكشيد- 1

ضايؼي تَدُ ٍ دسهاى آى ًيض هطكل است، ساتطِ تسياس 

كساًي كِ دخاًيات . ًضديكي تا هػشف دخاًيات داسد

استؼوال ًوي كٌٌذ، تِ هيضاى تسياس كوتشي ًسثت تِ 

. هؼتاديي تِ دخاًيات تِ سشطاى سيِ دچاس هي ضًَذ

سشطاى ّاي ديگشي ّن ّستٌذ كِ استثاط آًْا تا 

اص آى جولِ . استؼوال دخاًيات تِ اثثات سسيذُ است

هي تَاى سشطاًْاي دّاى، گلَ، حٌجشُ، هشي، هثاًِ ٍ 

 .پاًكشاس سا ًام تشد

 
. 

اگش تِ استؼوال . تْتش است كِ ّشگض سيگاس ًكطيذ

تذى . دخاًيات اػتياد داسيذ، ّن اكٌَى آى سا لطغ كٌيذ

ضوا هي تَاًذ تؼذ اص لطغ سيگاس، كن كن غذهات ايجاد 

ضذُ سا تشهيوٌوايذ، تِ ضشط آًكِ تِ هشحلْثحشاًي 

 .ًشسيذُ تاضذ

سشطاى : اص تواس صياد تا ًَس خَسضيذ تپشّيضيذ- 2

پَست كِ يكي اص ضايؼتشيي سشطاًْا هي تاضذ استثاط 

ُ اي تا هيضاى تاتص اضؼِ خَسضيذ تِ تذى داسد . اثثات ضذ

تواس طَالًي هذت ٍ ضذيذ تا ًَس آفتاب تخػَظ دس 

افشادي كِ پَست سٍضي داضتِ ٍ تِ سشػت دچاس آفتاب 

سَختگي هي ضًَذ، هي تَاًذ صهيٌِ ساص ايجاد 

تٌاتشايي سؼي كٌيذ تا . سشطاى ّاي هختلف پَستي گشدد

حذ اهكاى خَد ٍ كَدكاى تاى سا اص تاتص ضذيذ آفتاب 

 . هحافظت ًواييذ

 
 :دستَسّاي سادُ صيش دس ايي ساُ تِ ضوا كوك هي كٌذ

 غثح تا 11)دس تاتستاى ٍ دس ساػات تاتص ضذيذ آفتاب 

ِ داس استفادُ كٌيذ ( تؼذ اص ظْش4 دس - اص هكاى ّاي ساي

آفتاب اص كالُ ٍ لثاس ّاي داساي پَضص كاهل استفادُ 

صهاًي كِ دس آفتاب تِ سش هي تشيذ اص كشم ّاي - ًواييذ

هحافظ پَست جْت پَضاًذى لسوت ّاي تاص تذًتاى 

دس آفتاب اص ػيٌك ّاي آفتاتي استفادُ . استفادُ كٌيذ

 . كٌيذ
 

ًمص تغزيِ دس ايجاد :تغذيه مناسب داشته باشيد- 3

 . تؼذاد صيادي اص سشطاى ّا تِ اثثات سسيذُ است

غزاّاي پشچشتي تخػَظ غزاّاي حاٍي چشتي 

حيَاًي، غزاّاي سشخ ضذُ يا كثاتي ضذُ، غزاّاي 

ًوك سَد ضذُ ٍ ًيض هَاد غزايي كپك صدُ، 

اص . هي تَاًٌذ دس ايجاد سشطاى ًمص داضتِ تاضٌذ

طشف ديگش هػشف غزاّاي كن چشتي، اًَاع سثضي ٍ 

ُ ّا ٍ غزاّايي كِ حاٍي فيثش فشاٍاى ّستٌذ،  هيَ

هي تَاًذ دس جلَگيشي اص ايجاد تسياسي اص سشطاى ّا 

اص ايي سٍ سؼي كٌيذ سطين . ًمص جذي ايفا ًوايذ

 .غزايي خَد سا هطاتك آًچِ كِ ركش ضذ اغالح ًواييذ

 
ٍسصش سٍصاًِ يا يك : به طور منظم ورسش كنيد- 4

سٍص دس هياى كِ تِ طَس هٌظن اًجام ضَد، تاػث تٌظين 

ٍصى ٍ فؼاليت ّاي تذًي هي ضَد ٍ اص ايجاد تسياسي اص 

سؼي . تيواسيْا اص جولِ سشطاى پيطگيشي هي ًوايذ

كٌيذ تا حفظ تؼادل دس سطين غزايي ٍ ًيض فؼاليت 

ُ آل تشساًيذ  .خَد، ٍصى تذًتاى سا تِ حذ ايذ
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