ابتتتتال بتتته ستتتترطان را کتتتاهش دهتتتد.در زیتتتتر بتتته متتتتورد

هفت راه پیشگیری از سرطان

اشاره می کنیم :

کسانی که به سالمتی خویش اهمیت می دهند می بایست
جهت پیشگیری از سرطان تغییراتی در نحوه زندگی و
غذا خوردن خود ایجاد نمایند .البته دانش پیشگیری از
سرطان دانشی رو به رشد است اما مسلم است با ایجاد
تغییراتی ساده در نحوه ی زندگی می توانند به نتایجی
بزرگ دست پیدا کنند.

مقدار زیادی میوه و سبزیجات بخورید:رژیتتم غتتذایی ختتود را بتتر پایتته میتتوه هتتا و ستتبزیجات و
همچنین غالت کامل و دانه ها بنا کنید.

استفاده از هر نوع سیگار شما را در معرض خطر
سرطان قرار می دهد .سیگار کشیدن با انواع مختلفی از
سرطان از جمله سرطان ریه ،سرطان مثانه و کلیه در
ارتباط است.همچنین جویدن تنباکو می تواند باعث
سرطان حفره دهان و پانکراس شود.حتی اگر شما
سیگار نمی کشید در معرض دود سیگار دیگران قرار
گرفتن هم می تواند باعث سرطان ریه در شما شود.

*مراجعه به پزشک و انجام منظم آزمایش
به پزشک خود مراجعه کنید و از وی برنامه ای
برای انجام منظم آزمایش بخواهید  ،چرا که پی
بردن به موقع به سرطان می تواند شانس شما را
برای موفقیت در درمان افزایش دهد.

غتتتتذاهای کتتتتم چتتتترب تتتتتری را انتختتتتاب کنیتتتتد چتتتترا کتتتته
غتتذاهای چتترب متتی تواننتتد باعتتث چتتاقی شتتوند و چتتاقی
نیز می تواند ریسک سرطان را افزایش دهد.

لباس هایی بپوشید که تمام پوست شما را پوشش دهند.

-الکل نخورید:

به میزان الزم از ضد آفتاب استفاده کنید.

خطتتتر انتتتواع مختلتتتف ستتترطان از جملتتته ستتترطان کبتتتد و

از المتتتتی هتتتتای خورشتتتتیدی و تختتتتت هتتتتای برنتتتتزه کتتتتردن
استفاده نکنید.

کلیه با میزان الکلی که می خورید ارتباط دارد.

* ورزش کتتتتترده و همچنتتتتتین تناستتتتتب انتتتتتدام
خود را حفظ کنید.
*تناستتب انتتتدام و داشتتتن وزنتتتی مناستتب متتتی
و خطتتتر انتتتواع ستتترطان از جملتتته ستتترطان

هر چند انتخاب غذاهای سالم نمی تواند جلوگیری از
سرطان را تضمین کند اما ممکن است بتواند ریسک
ابتال به سرطان را کاهش دهد.در زیر به مورد اشاره

ستتتینه ،پروستتتتات ،ریتتته ،کولتتتون و کلیتتته را
کاهش دهد.
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از آفتاب ظهر دوری کنید.
در سایه بایستید.

توانتتتد در پیشتتتگیری از ستتترطان مفیتتتد بتتتوده

*رژیم غذایی سالم

ختتتتتود را بتتتتترای جلتتتتتوگیری از ستتتتترطان متتتتتی بایستتتتتت در
برابتتتتتر بیمتتتتتاری هتتتتتای ویروستتتتتی ماننتتتتتد هپاتیتتتتتت  Bیتتتتتا
ویتتتروس پاپیلومتتتای انستتتانی و یتتتا  ...کتتته متتتی تواننتتتد باعتتتث
سرطان شوند واکسینه و ایمن کنید.

*در برابتتتتتتر خورشتتتتتتید از ختتتتتتود مواظبتتتتتتت
کنید

-محدود کردن مصرف چربی:

*سیگار نکشید

*خود را واکسینه کنید
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*از رفتارهای پرخطر دوری کنید:
رفتارهای جنسی پرخطرر ارا افرتهادز از فرهزی هرای
آلهدز مری وهاننرد باعر آلرهدز ضردی ضرها برا انرها
وارررو هررا ضررهند کررا اانوررا خررهد افررسااص دهنرردز
راسک فرطای هستند.
بعضرری از فرررطای هرراای کررا در نتیهررا رفتارهررای
جنسرری پرخطررر ر مرری دهنررد عزارونررد از :فرررطای
مقعد،کزد،آلت جنسی و راا
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توصتتتیه هتتتای زیتتتر را بتتته برنامتتته هتتتای روزانتتته تتتتان
اضتتتتتافه کنید،بتتتتتدن و سیستتتتتتم ایمنتتتتتی ختتتتتود را از ایتتتتتن
طریتتت تقویتتت کنیتتد و بتته جنتته یکتتی از مهلتتک تتترین
بیماری ها یعنی سرطان بروید:

پرهیز از نوشیدنی های شیرین

مصرف کلم بروکلی
کلم بروکلی اک منزر فرها العرادز یر اای بررای
جلهگیری از فررطای افرت.اما باارد وهجرا داضرتا
باضررید کررا بیطررتر آی را بررا ررهر ب ررار پررس
افررتهادز کنیررد.ااد مررادز خطررر ابررت بررا فرررطای

نتته تنهتتا ایتتن نتتوع نوشتتیدنی هتتا ،کمکتتی بتترای افتتزایش
خطتتر ابتتتال بتته چتتاقی و دیابتتت استتت بلکتته خطتتر ابتتتال
بتته ستترطان آنتتدومتر را نیتتز افتتزایش متتی دهتتد.با توجتته
بتتته تحقیقتتتات محققتتتان دانشتتتگاه مینتتته ستتتوتا ،زنتتتانی کتتته
مقتتتتادیر زیتتتتادی نوشتتتتیدنی هتتتتای قنتتتتدی مصتتتترف متتتتی
کننتتتد 87،در صتتتد بیشتتتتر از ستتتایر زنتتتان در معتتترض
خطر ابتال به سرطان آندومتر هستند.

معرردنی کهیررا کررا باع ر از بررید رفررتد فررله

مصرف نشاسته مقاوم

هررای فرررطانی و ورررمیم فررله هررای دی ای

نشاستتته مقتتاوم ،یافتتت شتتده در متتواد غتتذایی ماننتتد متتوز
ستتتتتبز،جو و لوبیتتتتتا ستتتتتفید،با کتتتتتاهش خطتتتتتر ابتتتتتتال بتتتتته
ستتتترطان روده بتتتتزرگ ارتبتتتتتاط مستتتتتقیم دارد.نشاستتتتتته
مقتتتتتاوم بتتتتته گروهتتتتتی از کربوهیتتتتتدرات هتتتتتای رژیمتتتتتی
غیتتتر قابتتتل هضتتتم گفتتتته متتتی شتتتود.تاثیرات ایتتتن نشاستتتته
بتتتر ستتتالمت روده،کتتتاهش قنتتتد ختتتون بعتتتد از مصتتترف
غتتتذا  ،افتتتزایش حساستتتیت بتتته انستتتولین  ،چربتتتی ختتتون
و وزن مورد توجه است.

وحرک بدنی
افرررادی کررا بیطررتراد زمررای روز خررهد را برری وحرررک بررا

فرررر مررری برنرررد  24،در رررد بیطرررتر از فرررااراد در
معرررخ خطررر ابررت بررا فرررطای رودز بررسر و
فرررطای آنرردومتر هستند.وه رریا مرری ضررهد کررا
داقل هر اک فراعت ابزرار از جرای خرهد بلنرد
4
ضهاد.

دانشگاه علوم پسشکی وخدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی
مرکس آموزشی ودرمانی رازی ارومیه

های معدز ،فینا و پهفت را کاهص می دهد.

مصرف آجیل
آجیل ها فرضرار از فرلنیهه هسرتند ،ارک مرادز

آ()DNAمی ضهد.

مصرف فیر
ااررد گیرراز ونررد رراوی ورکیزررا گررهگرد آلیررل
افت کا منهر برا دفرا طزیعری فیسرتم ااهنری
بدی در برابر فرطای مری ضرهد و برا طرهر برالقهز
بررا برردی برررای دفرر مررهاد فرررطای زا و از بررید
بردی فله های فرطانی کهک می کند.
منز ر :کتررا راهوررای طزیعرری پیطررریری از فرررطای ،وررالی

لطها در هر نیاز برا راهنهراای برا ضرهارز ولهرد
04432722933فهپر وااسر آمهزش برا بیهرارمرکس

دکتر محهد مودی ضراهی(ناضر رفا)
آدر

:ارومیررا6-کیلررهمتری جررادز فررلها -جنررج جورراد

کطاورزی-بیهارفتای رازی

رازی وها

ا ل فرمااید.
فهپروااسر آمهزش ف مت
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