
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 هفت راه پیشگیری از سرطان

کسانی که به سالمتی خویش اهمیت می دهند می 

بایست جهت پیشگیری از سرطان تغییراتی در نحوه 

. البته دانش ایجاد نمایندزندگی و غذا خوردن خود 

پیشگیری از سرطان دانشی رو به رشد است اما 

مسلم است با ایجاد تغییراتی ساده در نحوه ی زندگی 

 نند.می توانند به نتایجی بزرگ دست پیدا ک

 *سیگار نکشید

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 

تنباکو می تواند ن کلیه در ارتباط است.همچنین جوید

باعث سرطان حفره دهان و پانکراس شود.حتی اگر 

ید در معرض دود سیگار دیگران ششما سیگار نمی ک

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 

ر درمان شانس شما را برای موفقیت د

 افزایش دهد.

 *رژیم غذایی سالم

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 

ابتتتتتال بتتتته ستتتترطان را کتتتتاهش دهتتتتد.در زیتتتتر بتتتته متتتتورد 

 می کنیم :اشاره 

 مقدار زیادی میوه و سبزیجات بخورید:-

رژیتتم غتتتذایی ختتتود را بتتتر پایتته میتتتوه هتتتا و ستتتبزیجات و 

 همچنین غالت کامل و دانه ها بنا کنید.

 محدود کردن مصرف چربی:-

غتتتتذاهای کتتتتم چتتتترب تتتتتری را انتختتتتاب کنیتتتتد چتتتترا کتتتته 

غتتذاهای چتترب متتتی تواننتتد باعتتث چتتتاقی شتتوند و چتتتاقی 

 نیز می تواند ریسک سرطان را افزایش دهد.

 الکل نخورید:-

خطتتتر انتتتواع مختلتتتف ستتترطان از جملتتته ستتترطان کبتتتد و 

 کلیه با میزان الکلی که می خورید ارتباط دارد.

و همچنتتتتتین تناستتتتتب انتتتتتدام  ورزش کتتتتترده*

 خود را حفظ کنید.

*تناستتتب انتتتدام و داشتتتتن وزنتتتی مناستتتب متتتی 

توانتتتد در پیشتتتگیری از ستتترطان مفیتتتد بتتتوده 

طان از جملتتته ستتترطان رو خطتتتر انتتتواع ستتت

ستتتینه ،پروستتتتات ،ریتتته ،کولتتتون و کلیتتته را 

 کاهش دهد.

 

 *خود را واکسینه کنید

ختتتتتود را بتتتتترای جلتتتتتوگیری از ستتتتترطان متتتتتی بایستتتتتت در 

یتتتتتتا  Bبرابتتتتتر بیمتتتتتاری هتتتتتای ویروستتتتتتی ماننتتتتتد هپاتیتتتتتت 

ویتتتروس پاپیلومتتتای انستتتانی و یتتتا ... کتتته متتتی تواننتتتد باعتتتث 

 سرطان شوند واکسینه و ایمن کنید.

 *در برابر خورشید از خود مواظبت کنید

 از آفتاب ظهر دوری کنید.

 در سایه بایستید.

 بپوشید که تمام پوست شما را پوشش دهند.لباس هایی 

 به میزان الزم از ضد آفتاب استفاده کنید.

از المتتتتی هتتتتای خورشتتتتیدی و تختتتتت هتتتتای برنتتتتزه کتتتتردن 

 استفاده نکنید.

 *از رفتارهای پرخطر دوری کنید

رفتارهتتتای جنستتتی پرخطتتتر یتتتا استتتتفاده از ستتتوزن 

باعتتث آلتتوده شتتدن شتتما بتته  دهتتای آلتتوده متتی تواننتت

شتتتوند کتتته اینهتتتا ختتتود افتتتزایش  هتتتا  انتتتواع ویتتتروس

 دهنده ریسک سرطان هستند.

بعضتتتتتتتتی از ستتتتتتتترطان هتتتتتتتتایی کتتتتتتتته در نتیجتتتتتتتته 

رفتارهتتتای جنستتتی پرخطتتتر ر  متتتی دهنتتتد عبارتنتتتد 

 از :سرطان مقعد،کبد،آلت جنسی و ریه

 

 



 

  

 

 

 

 

 

  

   

 تحرک بدنی

افرررراکه برررر ب زررر روز خورررا  ی خ  ررر ک یا بررری 

کیصرررد ب زررر ر  24تحررررک برررر برررر وررری برنرررد  

اخ بررررررراوروز کی و رررررررر    رررررررر ابررررررر   برررررررر 

بررررررردا  ی ک  بررررررآید   بررررررردا   نررررررد و ر 

هس ند.ت صررر ر وررری  ررر ک برررر  ررردا   هرررر وررر  

برررررابا وازرررررای اخ نررررراه  ررررر ک ب نرررررد  ررررر ود   

ه چنررد ک   ررر  رردد بآن ررد وررا  ربررا  بززرری رابرر

 انجاد که د.

 ف ب م بر ب یوصر

ب ررررم بر ب رررری ورررر  ونزرررری فرررر   ا  رررراک   رررر اوی 

برررررراه ن ررررر ط ره اخ برررررردا  ابرررررا.اوا باورررررد 

ت نررررررر کا رررررر ر با رررررر د بررررررر ب زرررررر ر    یا بررررررر 

صرر ی  برررای سررآ ابرر داک  بن ررد.اوز ورراک    ررر 

ابررر   برررر برررردا  هررراه و رررد   بررر نر   س برررا 

 یا باهش وی کهد.

 وصرف  ن  

ورراک  بر ررای اخ برر ن  د هسرر ند  ورر  هررا  ن رر   

و ررردنی بب ررراا برررر بابرررن اخ بررر ز یفررر ز بررر    

هرررراه بررررردانی   تررررررو م برررر    هررررراه که ا  

( DNA).وی   ک 

 وصرف ب ر

اوررررز ط ررررا  تنررررد  ررررا ه ترب زررررا  طرررر طرک    رررر  

ابررا بررر ونجررر بررر کفرراس دز  رری ب سرر م اوبنرری 

برررد  کی برابرررر برررردا  وررری  ررر ک   برررر دررر ی 

ه کفررری وررر اک برررردا  خا   رابرررر برررد  بررر برررا    

رک  برر    هرراه بررردانی ببرر  ورری اخ برر ز برر

 بند.

 

 

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

 

 
 

 

  

 دفتر بهبود کیفیت

 1395آذر 

کتاب راههای طبیعی پیشگیری از سرطان ،تالیف منبع :

 )ناشر رسا(محمد مهدی شریفیدکتر 

 

 

 

توصتتتیه هتتتای زیتتتر را بتتته برنامتتته هتتتای روزانتتته تتتتان 

اضتتتتتافه کنید،بتتتتتدن و سیستتتتتتم ایمنتتتتتی ختتتتتود را از ایتتتتتن 

طریتتت تقویتتتت کنیتتتد و بتتته جنتت  یکتتتی از مهلتتتک تتتترین 

 بیماری ها یعنی سرطان بروید:

 پرهیز از نوشیدنی های شیرین

نوشتتیدنی هتتتا ،کمکتتی بتتترای افتتتزایش نتته تنهتتتا ایتتن نتتتوع 

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 

در صتتتتد بیشتتتتتر از ستتتایر زنتتتتان در معتتتترض  87کننتتتد،

 ه سرطان آندومتر هستند.خطر ابتال ب

 مصرف نشاسته مقاوم

یافتتت شتتده در متتواد غتتذایی ماننتتد متتوز  ،نشاستتته مقتتاوم

ستتتتتبز،جو و لوبیتتتتتا ستتتتتفید،با کتتتتتاهش خطتتتتتر ابتتتتتتال بتتتتته 

ستتتتترطان روده بتتتتتزرگ ارتبتتتتتاط مستتتتتتقیم دارد.نشاستتتتتته 

مقتتاوم بتته گروهتتی از کربوهیتتدرات هتتای رژیمتتی غیتتر 

قابتتتل هضتتتم گفتتتته متتتی شتتتود.تاثیرات ایتتتن نشاستتتته بتتتر 

ستتتالمت روده،کتتتاهش قنتتتد ختتتون بعتتتد از مصتتترف غتتتذا 

یت بتتتتته انستتتتتولین ، چربتتتتتی ختتتتتون و ، افتتتتتزایش حساستتتتت

 وزن مورد توجه است.

 

 


