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 ارائه اطالعات و برنامه های اجرایی
 

 

 

 پویش ملی مبارزه با سرطان
 

 9318ماه  بهمن هفتمتا  یکم
 

 
 

 استان مرکزیمرکز بهداشت 
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 عنوان

 
 مبارزه با سرطان ملی پویش

 

 9318ماه بهمنهفتم تا  یکم

 
 

 9318شعار مناسبت سال 

 

 

“Cancer can be prevented and cured with 

care and hope “ 

 
 

 

 " سرطان قابل پیشگیری ودرمان است ،با خود مراقبتی وامید" 

 
 
 

 

 
 گروه پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر

 گروه آموزش و ارتقای سالمت

 مرکز بهداشت استان مرکزی
 9318دی ماه 

 

 



3 

 

 
 

 بسمه تعالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مقدمه 
 

ها مورد در جهان رخ  ران و میلیونساالنه هزاران مورد ابتال به سرطان در ای

دهد که در صورت تشخیص به موقع و زودهنگام، تومور در مراحل اولیه و  می

محدود بوده، در نتیجه درمان آن آسان تر و امکان کنترل و بهبود كامل آن 

 بسیار زیاد است. 

میلیون نفر بوده است که  01میالدی،  2102میزان بروز سالیانه سرطان در سال 

میلیون نفر خواهد رسید یعنی ظرف مدت  22میالدی به حدود  2101ا سال ت

خواهد شد. همچنین عدد مرگ و میر دو برابر کوتاهی بروز سرطان نزدیک به 

درصد از 01رسد.  میلیون نفر می 00میلیون نفر در همین مدت به  8سالیانه از 

 دهد. این افزایش در کشورهای در حال توسعه رخ می

شوند که این عدد تا سال  نفر مبتال به سرطان می90000ساالنه بیش از  در ایران

هزار  061درصدی به بیش از  81خورشیدی( با افزایش دست کم  0111میالدی ) 2101

 نفر خواهد رسید. 

 

 ترین دالیل برای افزایش بروز سرطان در ایران و جهان عبارتند از: مهم

دان )چرا که بروز سرطان با افزایش افزایش امید به زندگی و تعداد سالمن◄

 یابد( سن، افزایش می

تغییر در شیوه زندگی مانند افزایش مصرف دخانیات، غذاهای چرب و پرکالری ◄

 و کم تحرکی

 های فسیلی محیطی مانند افزایش مصرف سوخت عوامل◄
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ان دغدغه ای که امروزه سرطان را به عنوان یک معظل بهداشتی در سطح جه

   را جزو اولویت های بهداشتی درمانی قرار  آنمعرفی می کند و مبارزه با

رشد رو به افزایش تعداد مبتالیان به این بیماری در سطح جهان و ،می دهند 

مورد به  110111به طوری که سالیانه بیش از  .به خصوص در کشور ما می باشد

. یزبه کام مرگ می روند نفر ن 110111ز افزوده و بیش اخیل بیماران سرطانی 

سرطان در کشور وجود دارد . لذا  مبتال به بیمار 0110111در حال حاضر بیش از 

عنوان روز جهانی ه بهمن ماه ب 02سرطان با توجه به ضرورت پیشگیری و کنترل 

مبارزه با سرطان نامگذاری گردیده است که به دلیل اهمیت و ابعاد موضوع 

مبارزه با  ملی پویش بهمن ماه بعنوان هفته  0-0از سوی وزارت بهداشت 

وتالش کلیه واحد های  است که ضروری است با همت درنظر گرفته شده  سرطان

 ذیربط و مجموعه همکاران مناسبت مذکوربه اجرا در آید .
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 ميت موضوع :اه

اری عمده ای سرطان ها،از مهم ترین بیماری های غیرواگیر هستند که بار بیم

 را به جامعه تحمیل می کنند.

سرطان بعد   سرطان یكی از عوامل اصلی بروز مرگ و میر در جهان امروز است.

شورهای  از بیماری یر در ک مرگ و م شایع  مل  مین عا قی دو بی عرو های قل

یافته اسععت و  یافته و سععومین عامععل مععرگ در کشععورهای کمتععر توسعععه توسعععه

بیش از بیماری به سل، تنهایی  مرگ  های  کام  به  فراد را  یا ا ایدز و ماالر

سال آینعده  01طوری که اگر اقدامات پیشگیرانه انجام نشود در  کشاند. به می

در حال حاضعر  میلیون نفر در جهان خواهیم بود. 58شاهد مرگ و میر بیش از 

درصد از مرگ هادر سرتاسر جهان و ایران اسعت کعه  01سرطان ، عامل بیش از 

های  های آینده با افزایش متوسط سنی جمعیت ، کنترل نسبی بیماریدر سال 

واگیر و افزایش اثرات عوامل خطر محیطی ،آلودگی هوا و سایر ریسک فاکتور 

ستیم  به رو ه ها رو  سرطان  شتر  بروز بی با  سینوژنیک ،  ین در .های کار وا

االنه ملیون نفر در دنیا با سرطان زندگی می کنند سع18حالی است که بیش از 

ملیون معرگ ناشعی از 7ملیون نفر به این بیماری مبتال می شوند و 00بیش از 

معیالدی بعه 1101پیش بینی می شود آمار فوق تا سعال  .سرطان اتفاق می افتد

ملیون نفر برسد که رشعد عمعده معوارد سعرطانی بعه علعت 07،17،78ترتیب به 

هد بود. سعه خوا حال تو شورهای در  موارد در ک فزایش  سا های برا اس برآورد

میالدی  1111سازمان جهانی بهداشت شمار موارد جدید بیماری سرطان که در سال 

میالدی با یک افعزایش صعد 1111ملیون نفر در سال بوده است ،در سال 01حدود 

 ملیون نفر در سال خواهد رسید .11در صدی به حدود 
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با افزایش امید به زندگی که  عامل مرگ و میر است  دومین در ایران سرطان 

و افزایش درصد سالمندی در جمعیت کشور، پیشرفت علم و فناوری پزشکی و دور 

نده بدون آالی پاک و  حیط  ندگی از م سبک ز سرطان شدن  ظار  های  صنعتی انت زای 

ه آینععده بععه دو برابععر افععزایش رود مععوارد بععروز سععرطان در دو دهعع مععی

بد سرطایا موارد  بت  ظام مراق های .بنابراین ن یت  کی از اولو نوان ی به ع نی 

 اصلی نظام بهداشتی درمانی مطرح است .

یت  یک اولو سرطان  سرطان،کنترل  به  یان  عداد مبتال صعودی ت شد  به ر جه  با تو

 بهداشتی ودر گرو چهار اقدام زیر است:

 (Preventionپیشگیری )  ◄

 (Early detectionتشخیص زودرس ) ◄

 (reatmentDiagnosis and tتشخیص ودرمان ) ◄

 (Pallitive careمراقبت تسکینی ) ◄

در تمام نطام های بهداشتی به برآورد هزینه اثربخشی ،پیشگیری وبعد از آن 

 زودرس در اولویت است.دنیا با توجه تشخیص 

ها از لذادر سرطان  ترل  شگیری و کن لی پی های م مه  تدوین برنا لی ،  زمان فع

سوب عه ای مح هر جام شتی  های بهدا شر شوند. می ضرورت  لی ب نش فع با دا

،پیشگیری از بروز سرطان ها با کنترل عوامل خطر مقدور وتشخیص زودرس با 

هدف درمان قطعی در مورد بسیاری از سرطان ها امکان پذیر است.تخمین زده 

سوم  یک  شگیری و بل پی ها قا سرطان  موارد  مام  سوم ت یک  بیش از  که  شود  می 

 درمان پذیر می باشند. دیگر به شرط تشخیص زودهنگام ،بالقوه
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 شرح وضعیت موجود :
مبتال به سرطان در آخرین گزارش کشوری ثبت موارد بر اساس نتایج حاصله از 

 بشرح ذیل است :ایع در زنان و مردان کشور سرطان ش پنج   0011سال 

 

  زنان :

 سرطان ها با منشاء نامشخص-2 پوست-1 معده-0 کولورکتال-2پستان -0

 

 مردان :

  مثانه -2کولورکتال -1معده-0پوست -2 معده-0

 

 

مبتال به سرطان در از آخرین گزارش کشوری ثبت موارد بر اساس نتایج حاصله 

 در زنان و مردان استان مرکزی بشرح ذیل است :سرطان شایع  پنج 0011سال 

 

 زنان:

 ان ها با علت اولیه نامشخص سرط-2پوست -1معده-0رکتاللوکو-2پستان-0

 

 مردان:

 مثانه -2کولورکتال -1پوست -0وستات پر– 2معده -0
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 : هداف بزرگداشت این مناسبتا

 هدف کلی :

 ارتقاء سطح سالمت مردم از طریق برنامه های پیشگیری و کنترل سرطان

 اهداف اختصاصی :

همکاری مسئولین استانی و شهرستانی در اجرای برنامه افزایش آگاهی و  -0

 پیشگیری و کنترل سرطان

آگاهی و همکاری تشکل های غیردولتی نظیر انجمن حمایت از افزایش  -2

 های مردمی نظیر رابطان بهداشت و دیگر گروهمبتال به سرطان  بیماران

 ذیل : پرسش هایافزایش آگاهی عموم جامعه در خصوص -0

 اطالعاتی درباره سرطان نیاز داریم؟ به چهالف(

 آیا سرطان قابل پیشگیری است؟ ب(

 آیا در سرطان ها روش تشخیص زودرس وجود دارد؟ ج(

 ها قابل درمان هستند؟ د(آیا در صورت تشخیص زودرس ،سرطان

 ذ(چه اقدامی می توان در راه مبارزه با سرطان انجام داد؟

 ت سرطان چیست؟ر(حقوق شهروندی از نظر پیشگیری ومراقب

 ز(باورهای نادرست در مورد سرطان چیست؟

 ژ(چگونه باورهای نادرست امر مبارزه با سرطان را مشکل می سازد؟

 ف(راه اصالح باورهای نادرست در مورد سرطان چیست؟
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افزایش آگاهی عموم جامعه در خصوص عوامل بوجود آورنده سرطان و چگونگی -1

 پیشگیری از آن شامل :

 الف(عوامل ژنیتکی: 

     افراد  درضرورت تشخیص زود هنگام و انجام آزمایشات تشخیصی [

سابقه ابتالبه سرطان هایی نظیر سرطان  که خانواده هایی

کولون)روده بزرگ ( ، معده ،پروستات ، ریه ، تخمدان و سرطان خون ،پستان

 ]در افراد خانواده خویش داشته اند

 

 : عوامل خارجیب(

امل سرطان زای فیزیکی نظیر اشعه ایکس در مراکز رادیولوژی ، اشعه ( عو0ب/

 موجود در بعضی مشاغل نظیر جوشکاری ،اشعه ماوراء بنفش خورشید

( عوامل سرطان زای شیمیایی نظیر شاغلین در تماس با مواد رنگرزی ، 2/ب

در توتون ،مواد شیمیایی  موجودنقاشی ، ساختمان سازی ،مواد شیمیایی 

در الکل ، مواد مخدر و داروها ،مواد شیمیایی موجود در برخی مواد موجود 

 غذایی مانند غذاهای دودی ، انواع شور و...

 و ایدز BوC( عوامل سرطان زای بیولوژیکی نظیر ویروس هپاتیت 0ب/

 

شیوه زندگی مشتمل بر استعمال دخانیات ،کمبود فعالیت بدنی ، نوع ج ( 

 تغذیه و...
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آگاهی عموم جامعه در خصوص عالئم هشدار دهنده سرطان و مراجعه به  افزایش-2

 پزشک به محض مشاهده هر کدام از عالئم نظیر :

 ماه بهبودی نیابد  0زخمی که حداکثر تا ◄

 بروز تغییرات واضح در خال ◄

 )اسهال یا یبوست (به مدت طوالنی تغییر در اجابت مزاج◄

 به خصوص در پستان  دنی بوجود توده و یا سختی در هر جا ◄

 هفته  سهسرفه بیش از  نطوالنی شد◄

 گرفتگی وخشونت صدا بیش از سه هفته◄

 دل درد وسنگینی سردل همراه با کاهش وزن یا اشکال در بلع غذا ◄

 کاهش قابل توجه وبدون دلیل وزن ◄

خونریزی غیرطبیعی از پوست ومخاط یا وجود خون در ترشحات بدن مثل خلط ◄

 وادرار

 افزایش آگاهی عموم جامعه در خصوص روش های تشخیص زود هنگام سرطان: -6

تشخیص زودهنگام یک سرطان به معنای تشخیص آن سرطان در مرحله ای است که 

هنوز محدود )لوکالیزه(وکوچک است واحتمال درمان قطعی آن زیاد است .دو 

 شیوه کلی برای تشخیص زودهنگام ،آموزش وغربالگری است:

ه ه منظور افزایش آگاهی در مورد عالیم ونشانه های اولیه سرطان بآموزش ب-0

خصوص در جمعیت در معرض خطر ،همین طور در بین پزشکان سطوح اولیه مراقبت 

 های بهداشتی ،پرستاران وپیراپزشکان است.

بالینی برای جمعیت بی عالمت غربالگری فرایندی است که در آن یک آزمایش -2

اری انجام می شود تا امکان تشخیص قبل از بروز عالیم اما در معرض خطر بیم

 بیماری فراهم شود.
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سرطان شی از  یر نا مرگ و م خام  عدد  که  جودی  با و ضر  حال حا فزایش  در  ها ا

کننعد بعا در یافته است اما به طور کلی نسبت افرادی که از سرطان فوت معی

با سه  بتال، در مقای موارد ا عداد  یت و ت گرفتن جمع ظر  کاهش  ن پیش،  هه  سه د

با تشخیص سرطان تحت درمان هستند،  هیافته است. نیمی از افرادی که امروز

بععد از ده سعال هنعوز زنعدگی  ٪01پنج سال زنده خواهنعد بعود و بعیش از 

سعال گذشعته  01کنند. متوسط میزان بقای ده ساله برای سرطان دو برابعر  می

 شده است. 

هم م م قای بی بود در ب یل به بر درمانترین دل عالوه  که  اران،  موثرتری  های 

های تشخیص زودهنگام است.  پیدا شده است، افزایش آگاهی مردم و ارتقای روش

حتی برای کسانی که احتمال بهبودی آنها کم است، شانس زنده ماندن در زمان 

شخیص زودرس  مه ت صلی در برنا جزء ا بود. دو  هد  شتر خوا تر، بی شخیص زود ت

 شخیص زودهنگام و غربالگری.سرطان وجود دارد: ت
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 گری چیست؟تفاوت تشخیص زودهنگام و غربال
 

معنای تشخیص زودهنگام این است که ما به عنوان ارائه دهنده خدمات سالمتی 

در سطح شبکه بهداشتی درمانی کشور، عالیم هشداردهنده سرطان را بدانیم تا 

مان ارزیابی صل  در ز یا در فوا کردیم و  سی  فردی را برر گر  های دوره ای، ا

ین  بین ارزیابی سایی ا مادگی شنا کرد، آ عه  یم مراج ین عال با ا فردی  گر  ها ا

عالیم و جدا کردن موارد مهم از غیر مهم را داشته باشیم تا در مرحله بعدی 

زتر موارد مهم را برای اقدامات تشخیصی کامل تر به مراکز سطح باالتر و مجه

 معرفی کنیم. 

 

ای برای  اما معنی غربالگری این است که در افرادی که هیچ عالمت هشداردهنده

سرطان ندارند اما به دلیل شرایط جنسی )مثال سرطان پستان( یا سنی خاص 

)مثال سن باال( بالقوه در معرض سرطان هستند، اقدامات تشخیصی را انجام 

هاي تكمیلي  معاینه پزشكي و آزمایشها تنها با  دهیم. بسیاري از سرطان

هاي پستان، دهانه رحم و روده  شوند که از جمله آنها سرطانمی  تشخیص داده 

است.  بزرگ هستند. غربالگری به عنوان بخشی از برنامه تشخیص زودرس

غربالگری به معنی شناسایی بیماری احتمالی ناشناخته با استفاده از 

ردی است که هنوز عالئم ندارد. در یک برنامه معاینه و آزمایشات ساده در ف

ی، افراد تشخیص داده شده تحت درمان  گرملی مبارزه با سرطان، بعد از غربال

 . گیرند مناسب قرار می

های بهداشتی به اهمیت تشخیص  الزم است هم بیمار و هم ارائه دهندگان مراقبت

های  انجام فعالیت زود هنگام از راه آشنایی با عالیم مشکوک سرطان همچنین

بند باشند که منجر به بهبود نتیجه و کاهش اتالف  غربالگری سرطان پای

 شود.منابع 

سرطان روده بزرگ )کولورکتال(،  در برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری

پستان و دهانه رحم )سرویکس(، هدف شناسایي و ثبت بیماران مشکوک یا مبتال 

خدمات مناسب در سطوح مختلف شبكه بهداشتي  به این سرطان ها و سپس ارائه

 درماني همچنین ساماندهي درمان و مراقبت بیماران است. 
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 :سرطان روده بزرگ
 

ای است و در اثر مجموعه بروز سرطان روده بزرگ یک فرآیند چند مرحله

کند که از غشا یا اپی تلیوم طبیعی داخل روده شروع شده  تغییراتی بروز می

رود. در مرحله بعدی زواید قارچ  های غیرطبیعی میبه سمت تکثیر سلولو 

مانندی به نام پولیپ آدنوماتوز اتفاق می افتد و سرانجام بدخیمی بروز 

کند. چون این فرآیند شامل ایجاد تغییرات ژنتیک متعددی است که در طول  می

این فرآیند، یک دوره چندساله رخ می دهد، برای عوامل مختلف تأثیرگذار بر 

های زمانی زیادی وجود دارد. علت بروز پولیپ و سرطان بیشتر به دلیل فرصت

شیوه زندگی نامناسب است که ممکن است در یک زمینه ژنتیکی، تاثیرگذاری 

های ارثی نیز در درصد اندکی از موارد در  آنها بیشتر شود اما برخی بیماری

 ایجاد سرطان روده بزرگ نقش دارند.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بزرگ  سرطان روده دراصول خود مراقبتی 

 
برای آموزش خود مراقبتی به افراد شرکت کننده در برنامه های پیشگیری و 

 تشخیص زودهنگام سرطان ها دو اصل مهم باید آموزش داده شود:

 

 :راه های پیشگیری از سرطان .0

ر خالف تصور به طور کلی باید به افراد آموزش داده شود که سرطان ب◄

درصد  01عام، یک بیماری قابل پیشگیری است به طوری که بیش از 

 سرطان ها قابل پیشگیری اند.

برای پیشگیری از سرطان روده بزرگ باید بدانیم که علل ایجاد کننده ◄

سرطان و راه های دوری کردن از آن کدامند همچنین چه عواملی اثر 

 محافظتی در برابر این سرطان دارند.

 الیم هشدار دهنده سرطان:ع .1

با شناخت عالیم هشداردهنده سرطان روده بزرگ و مراجعه به موقع به ◄

خانه ها و پایگاه های بهداشت می توان ضایعات پیش سرطانی را پیش از 

 .تبدیل شدن به سرطان، زودتر تشخیص داد
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 :و پیشگیری از  آن عوامل خطر سرطان روده بزرگ
 

ترین اصول اولیه مبارزه با سرطان روده بزرگ، انجام اقدامات  مهمیکی از 

پیشگیرانه است بنابراین الزم است در خصوص عوامل خطر ایجاد کننده این 

سرطان و راه های پیشگیری و کنترل این عوامل آموزش های الزم به بیمار و 

 خانواده وی داده شود. 

 

ه دو دسته غیرقابل اصالح و قابل توان ب عوامل خطر سرطان روده بزرگ را می

 :اصالح تقسیم کرد

  

 عوامل غیرقابل اصالح عبارتند از:

 افزایش سن-0

 یا سرطان روده بزرگ سابقه خانوادگی پولیپ-1

                           هاي آدنوماتوز فامیلي  های ارثی مانند پولیپ بیماری-0

(Familial Adenomatosis Polyposis, FAPیا )  سرطان کولون ارثی بدون پولیپوز

(Hereditary nonpolyposis colorectal cancer) 

بنابراین، باید به افراد آموزش داد که اگر فرد مبتال به سرطان به خصوص 

ا درجه دو در فامیل درجه یک )پدر، مادر، برادر، خواهر یا فرزندان( ی

)عمه، عمو، خاله، دایی، پدربزرگ یا مادر بزرگ( دارند باید توجه بیشتری 

به عالیم خود داشته باشند و به ارزیابی های بیشتری از جمله روش های 

هر چه تعداد فامیل مبتال بیشتر و سن ابتالی آنها . غربالگری نیاز دارند

 بیشتر افزایش می یابد. سال( باشد، میزان خطر 81پایین تر )به خصوص زیر 

اما نزدیک به دو سوم افرادی که به سرطان روده بزرگ می شوند، هیچ سابقه 

توان اصالح کرد  خانوادگی ندارند و بسیاری از آنها عوامل خطری دارند که می

توان دوری کرد و یا اگر مانند  به این معنی که یا از این عوامل خطر می

های  توان با بررسی جتناب ناپذیر باشند، میبیماری التهابی روده بزرگ، ا

  .دقیق پزشکی، از بروز سرطان روده بزرگ در آنها جلوگیری کرد

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqrvDLtNrPAhXDvhQKHdUJBYgQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FHereditary_nonpolyposis_colorectal_cancer&usg=AFQjCNFnYPNYt1_HeBRQbGACSBfP4tsQ4g&sig2=YUenCTSjfwiW3dXC2NVnYg&bvm=bv.135475266,d.bGs
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(: شامل کولیت اولسراتیو و بیماری کرون، IBDبیماری التهابی روده )-0

دهد و میزان خطر با افزایش طول مدت خطر سرطان روده بزرگ را افزایش می

یابد و معموال پس از ده سال از روده بزرگ افزایش میبیماری التهابی 

رسد. با انجام کولونوسکوپی در  شروع بیماری، به بیشترین میزان خود می

توان در صورت بروز سرطان در این افراد، آن را زودتر  فواصل مشخص می

 تشخیص داد.

 

 
 

 

 

 

نام  های آدنوماتوز: در واقع این ضایعات که بهسابقه فردی پولیپ-2

شوند، پیش زمینه ایجاد سرطان هستند. هر چند  آدنوم هم نامیده می

ای از شوند، اما افرادی که سابقهبیشترآدنوماها هیچ وقت بدخیم نمی

آدنوماها را دارند، در معرض خطر باالتر سرطان روده بزرگ هستند. 

گیرد.  ها با کولونوسکوپ، جلوی ایجاد سرطان را می برداشتن این پولیپ

اما امکان بروز مجدد پولیپ و حتی سرطان وجود دارد بنابراین باید پس 

 از برداشتن پولیپ، در فواصل منظم کولونوسکوپی تکرار شود.
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  عبارتند از: عوامل خطر قابل اصالح

تواند خطر سرطان  فعالیت بدنی ناکافی: هر میزان از فعالیت بدنی می-0

های سنگین مثل دویدن و سبک مثل پیاده  روده بزرگ را کم کند. ورزش

روی تند هر دو به سهم خود موثرند حتی اگر در سنین باالی زندگی شروع 

های مختلف از جمله کاهش وزن، کاهش ماندگاری مواد شوند. ورزش با روش

اه گوارش، کاهش سطح انسولین خون و در نتیجه کاهش گغذایی مضر در دست

هبود عملکرد سیستم ایمنی و متابولیسم های مخاطی روده، ب رشد سلول

 دهد.اسید صفراوی، احتمال سرطان روده بزرگ را کاهش می

افزایش وزن: چاقی، به ویژه چاقی دور شکم، یک عامل خطر برای -1

شود. وزن زیاد با سطوح باالتری از انسولین سرطان روده بزرگ محسوب می

ای، های رودهشد سلولو دیگر عوامل رشد مرتبط است که ممکن است در ر

های آدنوماتوز و تغییر شکل به بدخیمی دخیل باشند. داشتن ظهور پولیپ

یک وزن متعادل فواید متعددی را برای سالمتی به همراه دارد. همه 

افراد باید توصیه شوند که وزنشان را از طریق تعادل در میزان 

 های دریافتی و فعالیت بدنی منظم، کنترل نمایند.کالری

الکل: حتی اگر روزانه یک بار الکل مصرف شود، خطر سرطان روده -0

یابد و هر چه میزان مصرف بیشتر شود، خطر سرطان روده  بزرگ افزایش می

 شود. نیز بیشتر می

های آدنوماتوز و دخانیات: مصرف دخانیات از جمله سیگار، خطر پولیپ-0

ی زیادی در دود دهد. مواد سرطان زاسرطان روده بزرگ را افزایش می

سیگار وجود دارند که ممکن است روده بزرگ را از طریق سیستم گردش خون 

های سلولی شوند. از زمان شروع تحت تاثیر قرار دهند و منجر به جهش

-مصرف سیگار تا پدیدار شدن افزایش خطر سرطان روده بزرگ، ممکن است سال

 بکشد. ها طول
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تواند بروز سرطان روده  مورد گوشت قرمز میگوشت قرمز: دو مساله در -8

بزرگ را زیاد کند. یکی مقدار مصرف گوشت قرمز است ودیگری نحوه پخت آن. 

کنند در  گرم گوشت قرمز مصرف می 01تا  51افرادی که روزانه بیش از 

گرم در روز، به میزان سی درصد خطر باالتری  11مقایسه با مصرف کمتر از 

روده بزرگ دارند. بنابراین باید تعادل را در مصرف  برای ابتال به سرطان

گوشت قرمز رعایت کرد تا ضمن بهره مندی از فواید آن، از ضررهایش دوری 

های فراوری شده مثل سوسیس و کالباس از این  کرد. این میزان برای گوشت

ها خطر سرطان روده بزرگ  گرم از این گوشت 81هم کمتر است و مصرف بیش از 

دهد. یک رژیم غذایی حاوی گوشت قرمز زیاد با تغییر در  یش میرا افزا

ترشح اسیدهای صفراوی یا با افزایش غلظت آهن مدفوع و تولید رادیکال 

دهد. در مورد نحوه پخت هم، اگر های هیدروکسیل خطر سرطان را افزایش می

گوشت را در دمای بسیار زیاد آماده کنیم به ویژه در زمان کباب کردن یا 

  رود. مواد سرطان زایی مثل  رست کردن همبرگر، خطر سرطان باالتر مید

ای که سرطان زا های آروماتیک چند حلقههای هتروسیکلیک و هیدروکربنآمین

 هستند، در طی پخت گوشت در دماهای باال تولید می شوند. 

مصرف کم میوه و سبزیجات: سبزیجات نه تنها به محافظت در برابر سرطان -6

دهند از های مزمن را نیز کاهش می کنند، بلکه خطر دیگر بیماری می کمک

مثل کلم بروکلی و گل  جمله بیماری های قلبی و سکته مغزی. سبزیجاتی

، اسید فولیک کلم، اسفناج و کرفس دارای ترکیباتی ازجمله آنتی اکسیدان

 تواند خطر سرطان را کاهش دهد.  و فیبر هستند که می

و داروهای ضد التهابی غیر  ها از جمله مصرف آسپرینبعضی از دارو-7

 نیز اثرات محافظتي در برابر ابتال به سرطان روده بزرگ دارند. استروئیدی

بنابراین طبق اصول خود مراقبتی، باید به همه افراد حتی افراد با سابقه 

مثبت خانوادگی، در خصوص عوامل خطر سرطان روده بزرگ و دوری از آنها، 

 های الزم داده شود.آموزش 
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 :عالیم پولیپ و سرطان روده بزرگ و تشخیص زودهنگام آنها

دومین اصل خود مراقبتی، شناخت عالیم مشکوک سرطان روده بزرگ و توجه به 

آنهاست. به هر حال عده ای در طی زندگی دچار سرطان روده بزرگ می شوند 

ضایعه پیش سرطانی به نام جایی که  طور که گفته شد، از آن اما همان

پولیپ، قبل از بروز سرطان در روده رشد می کند می توان با شناسایی عالیم 

مشکوک پولیپ و یا حتی سرطان در مراحل اولیه، جلوی بروز این بیماری را 

گرفت و آن را درمان کرد. پس الزم است در مورد عالیم هشدار دهنده بروز 

و اقدامات اولیه در صورت بروز عالیم به سرطان روده بزرگ و نحوه برخورد

ترین عالیم مشکوک سرطان  بیمار و اطرافیان وي آموزش های الزم داده شود. مهم

 روده بزرگ عبارتند از: 

 خونریزی دستگاه گوارش تحتانی در طی یک ماه اخیر 

یبوست در طی یک ماه اخیر )با یا بدون اسهال، درد شکم و احساس پر  

 اجابت مزاج( بودن مقعد پس از

منظور از یبوست، سختی و کاهش تعداد دفعات دفع مدفوع و یا دفع  

مدفوع خشک است که در طی یک ماه اخیر ایجاد شده باشد. ممکن است 

 بیمار احساس پر بودن مقعد پس از اجابت مزاج را نیز ذکر کند.

منظور از اسهال، افزایش در تعداد دفعات مدفوع است که در طی یک  

یر ایجاد شده است که ممکن است به تنهایی یا به صورت متناوب ماه اخ

 با یبوست باشد.

درصد وزن بدن در طی شش ماه همراه با یکی از عالیم  01کاهش بیش از  

 فوق

باید به افرادی که در برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری شرکت می کنند، 

ام و غربالگری نیز، آموزش داد که اگر در فواصل برنامه های تشخیص زودهنگ

این عالیم را داشتند زودتر مراجعه کنند. البته در عین حال باید به افراد 

آموزش داد که بیشتر افرادی که این عالیم را دارند سرطان ندارند ولی باید 

 بررسی های بیشتری انجام دهند.
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 :سرطان پستان

در توسعه است. زنان  سالمت زنان و به ویژه مادران از مفاهیم زیر بنایی

دهند و نه تنها مسئول سالمت خود  حدود نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می

دهند. به  ها را براى بهداشت خانواده انجام مى هستند بلكه بیشترین مراقبت

این ترتیب وضعیت سالمت زنان تأثیر به سزایی بر سالمت فرزندان، خانواده و 

این موضوع نادیده گرفته شود، سالمتی  نچهجامعه پیرامون آنها دارد و چنا

 .خانواده و جامعه نیز دچار آسیب خواهد شد

کننده در سالمتی زنان، سرطان پستان است. سرطان  امروزه یکی از عوامل نگران

شوند.  های بدخیم در بافت پستان ایجاد می پستان بیماری است که در آن، سلول

ترین سرطان درزنان است. در ایران  یعدر اکثر کشورهای دنیا سرطان پستان شا

های خانم ها قراردارد و بروز آن در حال  نیز این بیماری در صدرسرطان

 است. افزایش

 

 :سرطان پستان  دراصول خود مراقبتی 

 
برای آموزش خود مراقبتی به افراد شرکت کننده در برنامه های پیشگیری و 

 موزش داده شود:تشخیص زودهنگام سرطان ها دو اصل مهم باید آ

 راه های پیشگیری از سرطان .0

به طور کلی باید به افراد آموزش داده شود که سرطان بر خالف تصور  

درصد  01عام، یک بیماری قابل پیشگیری است به طوری که بیش از 

 سرطان ها قابل پیشگیری اند.

برای پیشگیری از سرطان پستان باید بدانیم که علل ایجاد کننده  

ه های دوری کردن از آن کدامند همچنین چه عواملی اثر سرطان و را

 محافظتی در برابر این سرطان دارند.

 عالیم هشدار دهنده سرطان .1

با شناخت عالیم هشداردهنده سرطان پستان و مراجعه به موقع به خانه  

ها و پایگاه های بهداشتی می توان ضایعات پیش سرطانی را پیش از 

 تشخیص داد. تبدیل شدن به سرطان، زودتر
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بر این مبنا زنان باید به مشارکت در برنامه های غربالگری و تشخیص  

 زودهنگام سرطان پستان ترغیب شوند و به شبکه بهداشتی مراجعه کنند.

 ( به آنها آموزش داده شود.SBEنحوه انجام خودآزمایی پستان ) 

م،انجام سال زندگي شیوه رعایت ضمن پستان خطرسرطان كاهش راه بهترین 

و انجام ماموگرافي در صورت  اي دوره نظیرمعاینات هاي معمول مراقبت

 نیازبه ویژه در افراد پرخطر است.

 

 :عوامل خطر سرطان پستان و پیشگیری از  آن

 
های مزمن، تغییراتی را تواند برای کاهش خطر سرطان و دیگر بیماریهرکسی می

معرض خطر باید به خاطر داشته ی زندگی خود ایجاد کند. افراد در در شیوه

باشند که ترکیبی از عوامل برای ایجاد سرطان الزم است از جمله عوامل 

توانند اصالح شوند و ی  زندگی. بعضی از این عوامل میژنتیک، محیطی و شیوه

هایی توانند قدمبعضی دیگر خارج از اراده افراد هستند بنابراین افراد می

ی بردارند. خوشبختانه بیشتر عوامل خطری که سبب را برای کاهش خطر بیمار

 سرطان پستان می شوند قابل اصالح هستند.

 

 :عوامل خطر غیر قابل اصالح

 سن باال 

 هاي ژنيسابقه خانوادگي و جهش 

  سال 00سن قاعدگي کمتر از 

  سال  80سن یائسگي باالی 

 ی نژادي و قوميزمینه 

 وضعیت اقتصادي و اجتماعی بهتر 

 پالزی )رشد بیش از حد سلول ها( در پستانسابقه هیپر 
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o  

o  

o عوامل خطر قابل اصالح: 

 ( نمایه توده بدنیBMI باالی )01 

 الكل 

  سن باالی مادر در زمان اولین تولد 

  مواجهه با اشعه 

 هاي ضدبارداري خوراکیقرص 

  هورمون درمانی جایگزینHRT پس از یائسگی 

 های اشباع شده مصرف باالی چربی 

 

o ترین توصیه های خود  مبنای عوامل خطری که در باال گفته شد، مهم بر

 مراقبتی برای پیشگیری از سرطان پستان عبارتند از:

  .وزن متعادلی داشته باشید 

 حاوي  وآماده زده كرده،نمك پرچرب وسرخ غذاهاي ازمصرف

وكنسروها پرهیز کنید یا مصرف آنها را کاهش  موادنگهدارنده،ترشي

 دهید.

 ،ماهي را بیشتر مصرف کنید چرا که  وگوشت سبزیجات، غالتمیوه

 شوند. بروز سرطان كاهش ها سبب آنتی اكسیدان توانندباافزایش سطح مي

  دقیقه در روز فعالیت ورزشی داشته باشید.  01حداقل 

  .از مصرف الکل و سیگار پرهیز کنید 

 وجه در صورت دارا بودن فرزند شیرخوار، شیردهی از پستان را مورد ت

 قرار دهید. 

  ی خطرات و مزایای مصرف یا مرکز بهداشتی دربارهبهداشت با خانه

 های ضدبارداری خوراکی مشورت کنید. قرص

 ی خطرات و مزایای حاصل از یا مرکز بهداشتی درباره بهداشت با خانه

 شورت کنید.م های جایگزین یائسگیمصرف هورمون
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 :خیص زودهنگام آنهاعالیم سرطان پستان و تش

o یم پستان عبارتند از:خترین عالیم ضایعات خوش خیم و بد مهم 

 توده پستان یا زیر بغل 

 تغییر در شکل )عدم قرینگی( یا قوام )سفتی( پستان 

 :تغییرات پوستی پستان شامل هر یک از موارد زیر 

 پوست پرتغالی 

 اریتم یا قرمزی پوست 

 زخم پوست 

  پوستپوسته پوسته شدن و اگزمای 

 )تغییرات نوک پستان )فرورفتگی یا خراشیدگی 

 :ترشح نوک پستان که دارای هر یک از خصوصیات زیر باشد 

 )از یک پستان باشد )و نه هر دو پستان 

 )از یک مجرا باشد )و نه از چند مجرا 

 ترشح خود به خودی و ادامه دار باشد 

  در هنگام معاینه ترشح وجود داشته باشد 

 شدسروزی یا خونی با 

 ترین توصیه های خود  بر مبنای عالیمی که در باال گفته شد، مهم

 مراقبتی برای تشخیص زودهنگام سرطان پستان عبارتند از:

 ی خانوادگی قوی از سرطان پستان یا تخمدان دارید، با اگر سابقه

های غربالگری خاص، ی گزینهیا مرکز بهداشتی درباره بهداشت  خانه

 یا درمان پیشگیرانه صحبت کنید. های ژنتیک  انجام تست

 ای مشکوک یا تغییرات عالیم سرطان پستان را بشناسید و اگر توده

های خود دیدید به مرکز بهداشتی درمانی مراجعه پوستی را در پستان

 کنید. 

  ماهانه بالفاصله بعد از اتمام قاعدگی، خودآزمایی پستان را انجام

 دهید.
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 :سرطان دهانه رحم
 

افتد که  ( یا دهانه رحم هنگامی اتفاق میCervixرطان سرویکس )س

تولید   های غیرطبیعی در دهانه رحم، یعنی در بخش پایینی رحم، سلول

یابند. یکی از موارد قابل توجه درباره سرطان  شوند و گسترش می می

کند.  دهانه رحم این است که نوعی ویروس اکثر موارد آن را ایجاد می

 .دهانه رحم زود پیدا شود، بسیار معالجه پذیر خواهد بوداگر سرطان 

 

 

 

 

سرطان دهانه رحم چهارمین سرطان شایع زنان و هفتمین سرطان شایع در بین 

ترین علت مرگ ناشي از  هر دو جنس در جهان است. سرطان دهانه رحم  مهم

حل رود و در اکثر موارد در مرا سرطان در کشورهاي درحال توسعه به شمار مي

شود. خوشبختانه میزان بروز سرطان دهانه رحم  بسیار پیشرفته تشخیص داده مي

در ایران پایین است اما به نظر می رسد بروز آن در سال های آینده افزایش 

 یابد. 

شاخص مهمي در کنترل این بیماري است. در ،نسبت مرگ و میر به بروز 

جود دارد بیشتر بیماران هاي موثر غربالگري و کشورهاي پیشرفته که برنامه

در مراحل اولیه تشخیص داده شده و درمان بیماران از مرگ و میر آنان 

کند در حالي که در کشورهاي در حال توسعه، این بیماران در جلوگیري مي

کنند و معموال به دلیل عدم درمان به موقع  مراحل بسیار پیشرفته مراجعه مي

ب بیماران مدت کوتاهي پس از تشخیص فوت هاي مناس و یا عدم دسترسي به درمان

 کنند. مي
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 :سرطان دهانه رحم دراصول خود مراقبتی 

 
برای آموزش خود مراقبتی به افراد شرکت کننده در برنامه های پیشگیری و 

 تشخیص زودهنگام سرطان ها دو اصل مهم باید آموزش داده شود:

 راه های پیشگیری از سرطان .0

اید به افراد آموزش داده شود که سرطان بر خالف تصور به طور کلی ب 

درصد  01عام، یک بیماری قابل پیشگیری است به طوری که بیش از 

 سرطان ها قابل پیشگیری اند.

برای پیشگیری از سرطان دهانه رحم باید بدانیم که علل ایجاد کننده  

ر سرطان و راه های دوری کردن از آن کدامند همچنین چه عواملی اث

 محافظتی در برابر این سرطان دارند.

 عالیم هشدار دهنده سرطان .1

با شناخت عالیم هشداردهنده سرطان دهانه رحم و مراجعه به موقع به  

خانه ها و پایگاه های بهداشتی می توان ضایعات پیش سرطانی را پیش 

 داد. از تبدیل شدن به سرطان، زودتر تشخیص

  در برنامه های غربالگری و تشخیص بر این مبنا زنان باید به مشارکت

زودهنگام سرطان دهانه رحم ترغیب شوند و به شبکه بهداشتی مراجعه 

 کنند.

سالم،انجام  زندگي شیوه رعایت دهانه رحم،ضمن خطرسرطان كاهش راه بهترین

 و در صورت نیاز اقدامات غربالگری اي دوره نظیرمعاینات هاي معمول مراقبت

 است. به ویژه در افراد پرخطر
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 :عوامل خطر سرطان دهانه رحم و پیشگیری از  آن

 

o  ابتال به عفونت ویروس پاپیلوماي انساني(HPV) ترین علت شناخته شده  مهم

شایع ترین انواع مرتبط با  05و  06های سرطان دهانه رحم است)زیر گونه

تشخیصي عفونت  هاي روند(  به همین دلیل تستسرطان دهانه رحم به شمار می

HPV هاي غربالگري همچنین واکسیناسیون بر ضد این ویروس به  در برنامه

هاي نوین و اثر بخش در پیشگیري از سرطان دهانه رحم شناخته  عنوان روش

هاي  شده اند. امروزه با توجه به سیر شناخته شده بیماري و معرفي روش

 شگیري کرد. نوین تشخیصي مي توان از بروز سرطان دهانه رحم پی

o :سایر عوامل خطر سرطان دهانه رحم عبارتند از 

 شروع فعالیت جنسي در سنین پایین 

 سطح اجتماعی و اقتصادی پایین 

 زایمان 

 مصرف سیگار  

 شرکای جنسی متعدد 

 (HIVویروس نقص ایمنی انسانی ) 

 ی ایمنیاستفاده از داروهای سرکوب کننده 

 ای عوامل تغذیه 

 کی های ضد بارداری خوراقرص 
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ترین توصیه های خود مراقبتی  برای پیشگیری از  بر این مبنا مهم 

 این سرطان، عبارتند از: 

 داشتن فقط یک شریک جنسی 

 تاخیر نخستین نزدیکی جنسی تا سنین باالتر 

 های آمیزشی جلوگیری از ابتال به بیماری 

 سیگار و دخانیات عدم استعمال 

 رعایت بهداشت جنسی 

 ز کاندوم حین نزدیکیاستفاده ا 

 های رحمی درمان عفونت 

 عدم استفاده از مشروبات الکلی 

 مصرف زیاد میوه و سبزیجات 

 داشتن فعالیت بدنی منظم 

 

 :آنها عالیم سرطان دهانه رحم و تشخیص زودهنگام

 

 
 ترین عالیم سرطان دهانه رحم عبارتند از: مهم

ی جنسی، در فواصل دوره خونریزی غیر طبیعی واژینال )از جمله پس از نزدیک◄

 های قاعدگی و پس از یائسگی(

تواننعد دچعار عفونعت شعده و  ترشحات بدبوی واژینال )تومورهعاي بعزرگ مي◄

ترشحات غیرطبیعي واژینال كه گاهي بدبو هستند ایجاد كنند. گاهي ممكن است 

 .این ترشحات قبل از بروز خونریزي غیرطبیعي بروز نمایند(

 سیدرد هنگام نزدیکی جن◄
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اما به جز عالیم باال، سرطان دهانه رحم ممکن است طیفی از عالیم دیگر را 

 داشته باشد: 

بدون عالمت: سرطان دهانه رحم تا زماني كه پیشعرفت نكعرده دراغلعب زنعان ◄

 بدون فعالیت جنسي كامالً بدون عالمت است.

فشار تومور به  دردهاي لگني: در موارد بسیار پیشرفته دردهاي لگني در اثر

 هاي مجاور و یا درگیري پارامترهاي رحم ایجاد شوند. اندام

عالئم فیستول: ندرتًا خروج ادرار یا مدفوع از واژن به سبب فیسعتول ناشعي ◄

 از رشد تومور در موارد پیشرفته از عالئم بیماري است.

 

هم شد، م ته  باال گف که در  می  نای عالی ت بر مب خود مراقب های  صیه  ی ترین تو

 برای تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم عبارتند از:☻

عالیم سرطان دهانه رحم را بشناسید و اگر عالیم مشکوک را داشتید به مرکز 

 بهداشتی درمانی مراجعه کنید. 

در برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان دهانعه رحعم مشعارکت فععال ☻

 داشته باشید.
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 :سرطان؛سرطان پوست پیشگیری از

پوست بزرگترین اندام بدن است و از بدن در برابر گرما، نورخورشید، 

صدمات، عفونت ها محافظت می کند. همچنین پوست به کنترل درجه حرارت بدن و 

کمک می کند سرطان پوست از شایع  Dبه ذخیره نمودن آب،  چربی و ویتامین 

واع مختلفی دارد ولی به طور کلی ترین سرطان های انسان است. این سرطان ان

( سرطان سلول BCCسه نوع آن از بقیه شایع ترهستند؛ سرطان سلول پایه ای)

 (و مالنوم (SCCسنگفرشی 

 

 :انواع سرطان پوست

 

   :(BESAL CELL CARCINIMAسرطان سلول پایه ای )-0

ست .این اپوستی  سرطان شایع ترین نوع BCCسرطان سلول پایه ای و یا 

با حاشیه مروارید  ت معموال به شکل برجستگی پوستی قرمز و براقضایعا

مانندی هستند که با گذر زمان خوب نمی شوند. این نوع سرطان پوست بیشتر 

در نواحی آفتاب مانند سر و گردن و گاهی اندام ها و تنه دیده می شود. 

BCC این  رشد بسیار کندی دارد و به ندرت اعضای دیگر را درگیر می کند. با

حال ممکن است با تهاجم موضعی به بافت های  اطراف سبب تخریب آنان شود. 

برای مثال ممکن است موجب شود که فرد قسمتی از بینی یا گوش خود را از 

 دست بدهد. لذا تشخیص به موقع و درمان آن اهمیت دارد.

 

 :SQUAMOUS CELL CARCINOMAسرطان سلول سنگفرشی )-2

رشی دومین نوع شایع  سرطان های پوستی است وبیشتر در سرطان سلول های سنگف

نواحی  لبها، بینی و دهان دیده می شود. این نوع سرطان پوست می تواند 

ریشه دوانده و اعضای دیگر را هم درگیر نماید . به همین دلیل تشخیص و 

 درمان به موقع آن از اهمیت زیادی برخوردار است.
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 :LIGNANT MELANOMA )(MAمالنوم بدخیم -0

مالنوم بدخیم و یا به طور خالصه مالنوم ،وخیم ترین  نوع سرطان پوست است و 

می تواند در هرقسمتی از پوست بدن یا در نزدیکی یک خال پوستی  ایجاد 

شود. این نوع سرطان پوست ازسلول های رنگدانه ای تشکیل می شود و در 

است هر چند ممکن است به رنگ های نتیجه معموال قهوه ای و یا مشکی رنگ  

دیگر نظیر قرمز یا سفید هم دیده می شود. مالنوم می تواند به سرعت در بدن 

پخش شده و تقریبا  هر عضوی از بدن را گرفتار نماید. جهت تشخیص به موقع 

این سرطان و جلوگیری از عواقب وخیم بعدی آن الزم است که تمامی خال ها و 

ابتدا توسط خود فرد و در صورت نیاز توسط پزشک مورد نقاط تیره رنگ بدن 

 بررسی قرار گیرند.

 

 :وامل خطر زای سرطان پوستع

برخی عوامل باعث افزایش احتمال بروز سرطان پوست می شوند که این جا به  

 طور خالصه به برخی از آنها اشاره می شود:

 

 :UVاشعه ماورا بنفش 

دی یا دستگاه های مخصوص برنزه کردن از خورشید ،المپ های خورشی UVاشعه 

ساطع می شود. هر چه پوست مدت زمان بیشتری در معرض این اشعه قرار گیرد. 

احتمال بروز سرطان در آن بیشتر  می شود. بیشتر سرطان های پوست بعد از 

   نوع تقسیم  6سالگی اتفاق می افتند. پوست انسان از نظر مشخصات به  81

چشمان  ،انی هستند که دارای پوست روشن و رنگ پریده می شود. دسته اول کس

آبی یا سبز؛ موهای قرمز و کک و مک های فراوان  هستند. پوست این افراد 

هیچ گاه برنزه نمی شود و آنها همیشه در مجاورت آفتاب دچار آفتاب سوختگی 

 می شوند. 

موهای دسته دوم  کسانی هستند که پوست  سیاه، چشمان قهوه ای یا مشکی و 

ندرت ممکن است دچار آفتاب سوختگی  مشکی دارند. این نوع پوست بسیار به

 شود. 
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بر روی تمام انواع  UVبقیه افراد بین این دو دسته قرار می گیرند .اشعه  

پوست تاثیر می گذارد ولی افرادی که پوست روشن وظریف دارند ویا پوست شان 

ه اول( در معرض خطر بیشتری هستند.  اشعه در آفتاب به راحتی می سوزد)دست

UV  حتی در هوای سرد و یا روزهای ابری نیز ساطع می شود. ومی تواند

خطرناک باشد حفاظت از پوست در برابر اشعه ماورا بنفش می تواند تا حدی 

از میزان بروز سرطان پوست جلوگیری کند. رعایت نکات زیر در این مورد 

 مفید است:

  01معرض نورشدید آفتاب قرار نگیرید و به خصوص از ساعت سعی کنید در 

عصر. اما باید توجه کرد که به میزان مناسب نور مالیم  0صبح  تا 

خورشید به بدن برسد چرا که در غیر این صورت با افزایش احتمال 

 زمینه ایجاد برخی سرطان ها فراهم می شود. Dکمبود ویتامین 

  طوالنی مدت با تابش آفتاب باشید از در صورتی که مجبورید در تماس

کرم ضد آفتاب کاله آفتاب گیر، عینک آفتابی و پوشش مناسب مثل لباس 

 سفید، آستین دار و یقه بلند استفاده کنید.

کسانی که دارای پوست حساس هستند باید دربیرون از منزل از پیراهن آستین 

ه کنند. لباس های که بلند، شلوار بلند، کاله افتابی و عینک آفتابی استفاد

 رنگ روشن دارند مناسب تر هستند.

درصد است  011تا  00از عینک های آفتابی که میزان جذب اشعه فرابنفش آنها 

 استفاده کنید.

رم یا لوسیون ضد آفتاب که از پوست در برابر کدر صورت حضور زیر آفتاب از 

ین حال این کار تشعشع اشعه ماورا بنفش محافظت می کند استفاده شود. با ا

احتماال در جلوگیری از بروز مالنوم نقشی ندارد در واقع هر فرد باید هر 

روز پیش از آن که از منزل خارج شود از این کرم ها بر روی تماس سطوحی از 

پوست که در معرض تابش اشعه خورشیدی قرار دارد استفاده نماید. میزان 

عرض تابش اشعه خورشیدی قرار محافظت این کرم ها با معیار پوست که در م

 دارد استفاده نماید.
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سنجیده  می شود که به صورت یک  SPFمیزان محافظت این کرم ها با معیار 

عدد بیان می شود هر چقدر این عدد بیشتر باشد آن کرم یا لوسیون سبب 

است اما توصیه بیشتر  08مناسب   SPFحفاظت بیشتر پوست می گردد. حداقل 

 باشد. 01باید بیشتر از  SPFصصان پوست این است که متخ

در نزدیکی آب، برف و شن باید بیش تر احتیاط نمود زیرا آنها اشعه های 

 مضر خورشید را باز می تابانند.

اشعه ماورا خورشید حتی در روز های ابری نیز به سطح زمین می رسد. 

اده کرده و هر دو بنابراین توصیه می شود هر روز از کدام ضد آفتاب استف

ساعت یکبار  آن را تجدید کنید همچنین بعد از شنا و تعرق  زیاد نیز 

 استفاده مجدد از کرم ضد آفتاب الزم است.

بعد از تماس با نور خوشید دوش بگیرید و عرق موجود روی پوست ، نمک، 

 موادشیمیایی و فراورده های ضد آفتاب را از تن خود بشویید.

چربی استفاده کنید زیرا  ی کنید از لوازم آرابشی بدوناگر مرتب آرایش م

به  SPFلوازم آرایش چرب، منافذ پوستی را می بندند مواد  آرایشی دارای 

 هیج عنوان جایگزین کرم های مخصوص ضد آفتاب نیستند.

 

از برنزه شدن چه از طریق خوابیدن در برابر نورخوشید یا المپ های فرابنفش 

 پرهیز کنید.

داروها می تواند پوست را نسبت به آفتاب حساس ترکند. از جمله، انواع 

برخی آنتی بیوتیک ها مانندخانواده تتراسایکلین ، ناپروکسن، داروهای ضد 

افسردگی، ضد پرفشاری خون، داروهای قلبی  و دیابت  در صورت مصرف این 

 داروها از پوست خود مراقبت بیشتری به عمل آورید.

 بلی( و سوختگی بر روی پوستجوشگاه )جای زخم ق 

  عفونت با انواع خاصی از ویروس پاپیلومای انسانی 

 )تماس طوالنی با آرسنیک )اغلب در محیط کار 

 التهاب مزمن پوست یا زخم پوست 

  بیماری هایی که پوست را نسبت به پرتوخورشید حساس می کنند مانند

 آلبینیسم )زالی( ،گزرودرما پیگمنتوزوم
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 :م خال سلول بازالسندرو

یک بیماری نادر که در آن بیماران مستعد به ابتال به سرطان پوست و اختالالت 

 عضالنی اسکلتی هستند.

 )پرتو درمانی )رادیو تراپی 

کسانی که تحت رادیو تراپی قرار گرفته اند در معرض ابتال به سرطان پوست 

 هستند.

 یا بیماری(  تضعیف سیستم ایمنی )دفاعی( بدن )بر اثر دارو و 

 سابقه شخصی از یک یا چند نوع سرطان 

 سابقه خانوادگی سرطان پوست 

 

 کراتوز آفتابی) شاخی شدن پوست در اثر آفتاب(:

  ضایعات پوستی کوچکی هستند که پوسته ریزی داشته و در اثر تماس

طوالنی با نور خورشید ایجاد می شوند. ممکن است این ضایعات در نواحی 

یجاد شوند . ممکن است این ضایعات پوستی اولین نشانه دیگر بدن نیز ا

    سالگی ظاهر  01های سرطان پوست باشند. این ضایعه معموال بعد از 

تر نیز بروز کند. افراد سفید  نمی شود اما ممکن است در افراد جوا

    پوست با موهای بور چشمان روشن بیشتر در معرض خطر هستند. درمان 

برای جلوگیری از تبدیل آن ها به سرطان سلول زود رس  ضایعات، 

 سنگفرشی پوست توصیه می شود.
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 :((Bownبیماری بوون 

نوعی از دلمه های پوسته دار یا ضخیمی است که برروی پوست تشکیل می شود 

 که ممکن است  به سرطان سلول سنگفرشی تبدیل شود.

 :شاخک پوستی

برآمدگی مخروطی شکل دارای پایه قرمز است که این ضایعه پوستی به شکل یک 

در سطح پوست رشدمی کند. این ضایعه از کراتین )ماده تشکیل دهنده 

ناخن(تشکیل شده است. شکل و اندازه این ضایعات بسیار متفاوت است اما 

بیشتر آنها چند میلیمتر هستند. این ضایعه معموال درسفید پوستان مسنی که 

اد با آفتاب را دارند دیده می شود ممکن است سرطان ز ی   سابقه مواجهه 

 سلول سنگفرشی پوست در پایه این ضایعات ایجاد شود. 

 

 :التهاب لب ناشی از آفتاب )لب کشاورزان(

التهاب لب ناشی از آفتاب که با کراتوز آفتابی مرتبط است بیماری پیش 

این  بیماری وجود می آید. اگر  سرطانی است که معموال در لب پایینی به

 درمان نشود امکان دارد به صورت سرطان مهاجم سلول سنگفرشی در آید.

 خال چه زمانی  مشکل ساز می شود؟

تقریبا تمامی انسان ها روی پوست بدن خود خال یا نقاط تیره  رنگ دارند. 

بیشتر  این خال ها در طی زندگی فرد به شکلی عادی باقی مانده و روند 

راطی می کنند. این روند تکاملی شامل برجسته شدن تکاملی طبیعی خود 

وکمرنگ شدن خال به مرور زمان است. معموال سطح خال صاف است خال های طبیعی 

واز پاک کن کوچکی که روی مداد قرار دارد بزرگ تر  گرد یابیضی شکل بوده

اگر یک خال تغییرات غیر عادی داشته باشد، باید حتما از نظر  .نیستند

یجاد شدن مالنوم بدخیم دقیقا بررسی شود. اکثر خال هادر جوانی یا احتمال ا

اوائل بزرگسالی  به وجود می آیند. به وجود آمدن خال در بزرگسالی غیر 

د. ننامیده می شو )آتیپیک(یک دسته از خال ها اصطالحا غیر معمول.عادی است 

 .خال های آتیپیک سرطانی نیستند، اما امکان دارد سرطانی  بشوند

خال های آتیپیک بزرگ تر هستند ،شکل نامنظم تری دارند، حاشیه های شکاف  

دار یا به تدریج محو شونده ای دارند ،امکان دارد مسطح یا  بر جسته بوده 

یا سطح آنها صاف یا زبر باشد و معموال دارای چند رنگ هستنداز جمله 

 صورتی، قرمز، برنزی و قهوه ای
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که می تواند نشانه سرطانی شدن یک خال باشد به صورت  ترین تغییراتی مهم

ABCDE :بیان می شود که در اینجا به طور خالصه به ذکر آنها  می پردازیم 

 

  (:Asymmetry=Aعدم تقارن)

منظور از عدم تقارن این است که  .بیشتر خال ها حاشیه قرینه و گرد دارند 

ال های طبیعی متقارن نصف خال با نصف دیگر آن مطابقت نداشته باشد)خ

هستند(.اگر یک خال متقارن بودنش را از دست بدهد و دو نیمه آن از نظر 

 باید بررسی شود. ا"رنگ و طرح و ضخامت متفاوت باشند، حتم

 (:rder=irregularity BoBحاشیه نامنظم)

اگر  مرز یا لبه های خال ناهموار یا ناصاف ونامشخص یا محو ، یا نامنظم 

باید ،ی که نتوان  این حاشیه  را به طور مشخص تعیین کرد باشد به شکل

 معاینات تخصصی بیشتری انجام شود.

 (:Color=Cرنگ)

خال های نرمال معموال دارای یک رنگ واحدهستند. این رنگ قهوه ای می تواند 

خال ها با .شامل طیفی از رنگ های قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره باشد 

تر می شوند .اگر خالی تیره تر شد و به سیاهی زد و  گذر زمان معموال روشن

یا قسمت های مختلف آن تیره و روشن شد یا رنگ های مختلف آبی و قرمز  و 

می تواند نشانه بدخیم شدن آن باشد که نیازمند ،.. در آن مشاهده شد 

 بررسی بیشتر است.

 (:Diameter=Dاندازه) 

یلی متر هستند. اگر قطر خال م 6خال های  خوش خیم معموال کوچک تر از 

بزرگتر از قطر پاک کن کوچکی باشد که روی مداد قرار دارد مشکوک به حساب 

 می آید.

 (:Evolving=Eتحول و تغییر شکل)

اگر خالی در حال تحول باشد، یعنی کوچک تر یا بزرگتر شده یا رنگش تغییر 

تری قرار نماید یا خارش یا خونریزی آن شروع شود باید تحت بررسی بیش

گیرد. اگر بخشی از خال باالتر از بقیه به نظر آید یا باالتر از سطح پوست 

قرار  گرفته باشد باید بررسی شود. ضایعات مالنومی اغلب بزرگترمی شوند یا 

 ارتفاع آنها به سرعت تغییر می کند.
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 نکته مهم: 

شک در این اگر فکر می کنید در معرض خطر سرطان پوست هستید باید با پز

پزشک می تواند راه هایی را برای کاهش خطر به شما ،مورد صحبت کنید 

 پیشنهاد کند.

 :راهنمایی هایی برای تشخیص زود رس سرطان پوست

بهتر است پوست خود را پس از دوش  .پوست خود را به طور منظم معاینه کنید 

 گرفتن و زمانی که مرطوب است چک کنید.

و درزنان قسمت  ،کیل مالنوم در مردان قسمت پشت بدنیکی از نقاط  رایج تش 

پایین ساق پا است. با این حال به این محل ها اکتفا نکنید. ماهی یک بار 

تمام بدن خود را برای یافتن خال یا لکه مشکوک از قسمت سر تا پایین پا 

 بررسی کنید.

 نواحی پنهان راباید بیشتر بررسی کرد: 

 الی انگشتان دست و پا◄

 شاله رانک◄

 کف پاها◄

 پشت زانوها◄

 پوست سر و گردن را باید برای یافتن خال وارسی نمود◄

 

باید از یک آینه استفاده کرد یا از یکی از اعضای خانواده درخواست نمود 

 که در وارسی این نواحی کمک کند.

 باید درباره خالی که تازه ظاهر شده است بسیار مظنون بود. ا"مخصوص

خال هاعکس بگیرید تا بتوانید متوجه تغییرات آنها در  می توانید از 

آینده شوید اگر نوجوان هستید،باردار هستید یا حوالی یائسگی هستید توجه 

بیشتر به خال ها و لکه ها داشته باشید  چون در این زمان ها تغییرات 

 هورمونی در بدن رخ می دهند.

های مالنوم  ABCDEکی از اگر خال یا لکه ای در بدن دیده شود که دارای ی 

یا حساسیت غیر طبیعی نسبت به فشار یا لمس داشته، خارش کند، نشت ،باشد 

کند، پوسته دار باشد، التیام نیابد یا ناحیه فراتر از خال به رنگ قرمز 

 در آید یامتورم شود،بایدبررسی شود.
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 سرطان معده:

ن مردان و زنان است که تا سرطان معده یکی از شایع ترین سرطان ها در میا

کنون علت مشخصی برای آن عنوان نشده است.سرطان معده ناشی از رشد خارج از 

می رشد می کند، است که طی سالیان و به آرا معدهکنترل سلول های بدخیم در 

ولی متاسفانه در مراحل ابتدایی عالئم چندانی ندارد و شاید به همین دلیل 

 سختی تشخیص داده می شود. ه ب

 

 ان معده:عوامل خطرمنتسب به سرط

 عفونت با هلیکوباکتر پیلوری◄

 نیتریت ونیترات موجود در گوشت خام◄

 در رژیم غذایی CوAکمبود ویتامین ها خصوصا" ◄

 مصرف غذاهای آماده وفست فودها◄

 سیگار◄

 الکل◄

 سال( 11 باالترازافزایش سن )◄

 برابر زنان( 2جنس مذکر)میزان ابتالء در مردان ◄

 سابقه فامیلی سرطان معده◄

 سابقه جراحی قبلی معده◄

 Aگروه خونی ◄

 اهی نمک سود،ترشی جاتمرژیم غذایی مشتمل برغذاهای دودی،گوشت و◄

 

http://namnak.com/علت-ابتلا-به-سرطان-معده.p9564
http://namnak.com/علت-ابتلا-به-سرطان-معده.p9564
http://namnak.com/علت-ابتلا-به-سرطان-معده.p9564
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  پیلوری :هلیکوباکتر

می کند  زندگی( میکروبی است که در انتهای معده HPهلیکوباکتر پیلوری )

 ودر ایجاد زحم ها والتهابات معده ای ،زخم اثنی عشر ،سوء هاضمه ودر برخی

 از سرطان های دستگاه گوارش وسرطان معده تاثیر دارد.

میزان عفونت به این باکتری در افراد سالم ودر نقاط مختلف ایران بیش از 

درصد است وحتی کودکان با سن کم نیز به این باکتری آلوده هستند که  01

البته این طور شاید توجیه کننده بروز باالی سرطان معده در ایران باشد. 

ت که هر فرد مبتال به عفونت هلیکوباکتر دچار سرطان معده شود؛ در این نیس

درصد مردم جهان در اثر سرطان معده جان خود را از  22صورت باید بیش از 

می دادند، چون بیش از نیمی از جمعیت جهان به این عفونت مبتال  دست

ند دچار درصد از بیمارانی که عفونت درازمدت دار 02وممکن است حدود هستند

 یک یا چندین عارضه شوند .

برای پیشگیری از ابتالی به این باکتری باید بدانیم که این باکتری چگونه 

دهانی یا -انسان ها از طریق دهانیمنتقل می شود.این باکتری ،در بین 

مدفوعی منتقل می شود.این میکروب در بزاق ومدفوع وجوددارد وبه –دهانی 

وده منتقل شود.کودکانی که در کشورهای یا آب ال ویژه ممکن است از راه غذا

توسعه نیافته زندگی می کنند معموال" به دنبال استفاده از آب چشمه ها 

 یجات وموادغذایی آلوده مبتال می شوند.زرودخانه ها ویا مصرف سب،

ابتالی به عفونت با شرایط اجتماعی اقتصادی نیز مرتبط است .زندگی در مکان 

ماس نزدیک بین افراد باعث انتقال عفونت به ویژه در های پرجمعیت وت

کودکان می شود.استفراغ ،بزاق ومدفوع منابع بالقوه برای انتقال مستقیم 

به ویژه در خانه های پرجمعیت هستند.سایر روش های انتقال ،شامل استفاده 

مشترک از وسایل شخصی است .در برخی کشورها بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی 

 اهش پیشرونده در میزان عفونت هلیکو باکتر پیلوری همراه بوده است.با ک

بنابراین بیمارانی که عفونت هلیکوباکترپیلوری دارند حتما باید درمان 

شوند و تحت نظر متخصص قرار بگیرند تا در آینده مشکلی برای آنها از نظر 

 ابتال به سرطان معده ایجاد نشود.
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 سرطان معده:نیترات ها ونیتریت ها و

نیترات ها ونیتریت ها ترکیباتی هستند که به منظور جلوگیری از فساد گوشت 

می شوند.این مواد با  ،به سوسیس وکالباس وگوشت های کنسرو شده اضافه

ترکیب شدن با اجزای تشکیل دهنده گوشت ،به سوسیس وکالباس رنگ صورتی وعطر 

اد به بدن ترکیباتی به نام وبوی مطبوعی می بخشد،اما با وارد شدن این مو

 می شود که می تواند باعث ایجاد سرطان در بدن شود.نیتروزآمین تولید 

 

 عالئم هشداردهنده در سرطان معده:

 سوء هاضمه یا سوزش سردل ◄

 کاهش اشتها◄

 خونریزی به صورت استفراغ یا خون درمدفوع◄

 عالئم کم خونی مانند سرگیجه،کم حوصلگی،کم رمقی◄

 کاهش وزن◄

 تهوع واستفراغ◄

 درد شکم وسیری زودرس◄

 )در صورت بروز این عالئم بالفاصله به پزشک مراجعه نمایید(

 

 راه های تشخیص در سرطان معده:

 گرفتن شرح حال وجودیا عدم وجود سابقه سرطان در بستگان◄

 انجام تست خون مخفی در مدفوع◄

 سونوگرافی(-تصویربرداری)رادیوگرافی◄

 آندوسکوپی◄
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 توصیه های الزم  در پیشگیری از سرطان معده:

 عدم مصرف سیگار وقلیان◄

 دقیقه ( 01باردرهفته هرباربه مدت 2انجام فعالیت ورزشی منظم)حداقل ◄

 رو وکمپوت شدهسکاهش مصرف غذاهای کن◄

 وعده درروز(2استفاده از رژیم غذایی حاوی میوه وسبزیجات)حداقل ◄

 ی چرب وسرخ کردنیبه حداقل رساندن مصرف غذاها◄

 استفاده از گوشت های کم چربی◄

 استفاده بیشتر از گوشت های سفید مثل ماهی ومرغ◄

 پرهیز از غذاهای پرنمک ،شوری جات وترشی جات◄

 استفاده از یحچال برای نگهداری مواد غذایی◄

 استفاده از آب آشامیدنی سالم◄
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 سرطان پروستات :

می باشد وعبارت  درحال توسعه ن ها در مردان در کشورهایاز شایع ترین سرطا

 است از رشد سلول های نابهنجار در داخل پروستات

 

 خطر ابتالء سرطان پروستات:دهنده عوامل افزایش 

سن : شانس ابتالء با افزایش سن افزایش می یابد حدود دو سوم موارد  ◄

 .سال دیده می شود 62سرطان پروستات در مردان باالی 

 آمریکایی بیش -نژاد: به دالیل ناشناخته مردان با نژادآفریقایی ◄

از سفید پوستان مبتال به سرطان پروستات  می شوند ونیز میزان مرگ ومیر 

ناشی از این سرطان در میان این نژاد دوبرابر افراد دیگر است سرطان 

 . پروستات در میان آسیایی ها کمتر از سفید پوستان اتفاق می افتد

ملیت :سرطان پروستات در آمریکای شمالی واروپای شمال غربی شایع تر است ◄

 ودرآسیا وآفریقا وآمریکای مرکزی وجنوبی کمتر دیده می شود.

تاریخچه خانوادگی : مردانی که اقوام نزدیکشان مثل پدر یا برادر مبتال  ◄

 د به سرطان پروستات هستند ،بیشتر در معرض ابتالء به این بیماری هستن

رژیم غذایی :مردانی که روزانه مقدار زیادی گوشت قرمز یا مواد چربی ◄

وسبزی ومیوه کمتری مصرف می کنند ،شانس ابتالء بیشتری به این بیماری 

 دارند.

 عالئم ونشانه های سرطان پروستات:

 عالئم بزرگ شدن خوش خیم پروستات ◄

 دردهای استخوانی ◄

 باال رفتن اوره خون ◄

 کم خونی ◄

 اهش وزن شدیدک◄
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 راه های پیشگیری و تشخیص بهنگام سرطان پروستات :

رعایت رژیم غذایی : یکی از عوامل خطر قابل تغییر رژیم غذایی است .با ◄

     محدودیت مصرف گوشت وچربی ومصرف بیشتر سبزیجات ومیوه جات ودانه ها

ریپ فروت صورتی می توان خطر سرطان پروستات را کاهش داد.گوجه فرنگی ،گ

جلوگیری کرده DNAوهندوانه به طور غنی دارای موادی هستند که از آسیب به 

 ودر کاهش خطر سرطان پروستات کمک کننده هستند.

 مصرف ویتامین ها ومکمل ها:◄

 

 اقدام به انجام غربالگری :

 سال به باال بوده وشامل موارد زیر است: 21شروع غربالگری از سن  

 (PSAسالیانه آنتی ژن اختصاصی پروستات در خون)اندازه گیری ◄

 انجام سالیانه معاینه انگشتی رکتوم توسط پزشک ◄

برای مردانی که یکی از بستگان درجه یک آنها مبتال به سرطان پروستات قبل 

سالگی انجام می شود ،برای مردانی  12سالگی باشد،غربالگری از سن  62از سن 

ه یک آنها مبتالء به سرطان پروستات قبل از که بیش از یکی از بستگان درج

 سالگی انجام می شود. 11سالگی باشد،غربالگری از سن  62سن 
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 شرح وظایف پرسنل بهداشتی در زمینه بیماری سرطان :

 غربالگری وشناسایی افراد در معرض خطر-0

 ارجاع افراد درمعرض خطر-1

 عرض خطرپیگیری ومراقبت بیماران وافراددرم-0

 آموزش نشانه های پیشگیری از سرطان ونشانه های هشداردهنده -0

 ثبت وگزارش اطالعات-8

یژه ای  یت و پذیر از اهم یر  کات تغی سرطان،آموزش ن شگیری از  مورد پی در 

برخوردار است از جمله مصرف نکردن دخانیات ،رژیم غذایی سالم )کاهش مصرف 

د وافزایش مصرف میوه وسبزی ،گوشت نمک ،چربی ،گوشت قرمز ،کنسروها ،فست فو

مرغ وماهی ،جلوگیری از ایجاد کپک مواد غذایی ،مصرف نکردن الکل ( ،داشتن 

شغلی  سرطان زای  مواد  با  هه  کاهش مواج چاقی ، یز از  کی وپره یت فیزی فعال

طوالنی  شدن  جه ن ستوزومیا ،موا با شی بارزه  یت ،م سیون هپات طی ،واکسینا ومحی

وزش سالمت مرتبط با رفتارهای جنسی غیرایمن ومصرف مدت با نور خورشید  ،آم

 نکردن غذا ونوشیدنی های داغ 

هم چنین برخی از انواع سرطان ها با تشخیص زودرس در زمانی که هنوز نشانه 

نه  ستان ،کولورکتال،دها های پ سرطان  مان هستند. بل در ند ،قا شده ا دار ن

توان می  بالگری  جام غر با ان ستات را  یه  رحم)سرویکس(وپرو حل اول ددر مرا

 تشخیص داده ودرمان کرد.
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 :شرکای برنامه مورد نظر و انتظارات از شرکای مذکور

به وسازمان ها به ادارات مسئولین استانداری و فرمانداری جهت ابالغ  

 مبارزه با سرطان ملی  پویش منظور همکاری در اجرای برنامه های 

امه ریزی در خصوص اجرای جلسات ها و برن مسئولین ادارات و سازمان 

 آموزشی جهت شاغلین تحت پوشش

هاوبرنامه ریزی جهت به کنترل درآوردن  مسئولین کارخانجات و کارگاه 

عوامل به وجود آورنده سرطان نظیر عوامل سرطان زای شیمیایی و 

 فیزیکی و اجرای جلسات آموزشی جهت کارگران شاغل

و اطالع رسانی در جامعه دارند  ادارات و سازمان هایی که نقش آموزشی 

سازمان آموزش وپرورش،فرهنگ وارشاد سازمان صدا و سیما ،:مانند 

اسالمی،اداره کل ورزش وجوانان ،سازمان فرهنگی ،اجتماعی وورزشی 

ودانشگاه علوم  وتبلیغات اسالمی،شورای شهر شهرداری ،اصحاب رسانه

 کلیه حوزه های زیرمجموعه آن و......پزشکی و

 راه ان متخصص و پزشکان عمومی در زمینه آموزش مراجعین در خصوص پزشک 

 های تشخیص زودرس سرطان و انجام اقدامات ضروری

پیگیری اجرای جلسات آموزشی در اداره  رابطین سالمت ادارات در زمینه 

 مذکور و تحویل و توزیع نشریات مرتبط

ص عوامل خطر در زمینه آموزش خانوارهای تحت پوشش در خصو سالمت انرابط 

زای سرطان و راههای پیشگیری و تشخیص زود رس سرطان بر اساس کتابچه 

 آموزشی پیشگیری و کنترل سرطان

 انجمن حمایت از بیماران سرطانیمجمع خیرین سالمت استان مرکزی ، 

به  ،موسسه خیریه حامی یار مهر ماندگار و...استان مرکزی)تبسم(

 و اطالع رسانی منظور همکاری در برنامه های آموزشی
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 : فعالیت های مورد انتظار مرتبط با این مناسبت
 زمان اجرا مکان اجرا گروه هدف نوع فعاليت ردیف

 مسئول اجرا

 

 شهرستاندرون بخشی تشکيل کميته  1
اعضای کميته 

 آموزش

مرکز بهداشت 

 شهرستان
 اعضای کميته آموزش 1398دی ماه 

2 

برگزاری جلسات آموزشی وباز آموزی 

با محوریت پيشگيری وکنترل سرطان 

)پستان،پروستا،کولورکتال 

 ،سرویکس،پوست ومعده(

 پزشکان عمومی
مرکز بهداشت 

 شهرستان
 بهمن ماه

 ها مبارزه با بيماری واحد

 واحد سالمت خانواده

 آموزش سالمت

3 

تشکيل جلسات آموزشی  با محوریت 

 پيشگيری وکنترل سرطان

)پستان،پروستات ،کولورکتال،سرویکس 

 ،پوست ومعده(

کارشناس/کاردان 

 ناظر 

مرکز بهداشت 

 شهرستان
 بهمن ماه

 واحد مبارزه با بيماری ها

 واحد سالمت خانواده

 آموزش سالمت

4 

تشکيل جلسات بازآموزی با محوریت  

گيری وکنترل سرطان  پيش

)پستان،پروستات ،کولورکتال،سرویکس 

 ،پوست ومعده(

 بهورزان

مراکز خدمات 

جامع سالمت 

 روستایی 

 تاریخ بازآموزی

 کارشناس بهورزی

 واحد مبارزه با بيماری ها

 آموزش سالمت

5 

تشکيل جلسات آموزشی جهت جمعيت تحت 

پوشش با محوریت پيشگيری وکنترل 

 سرطان

ات ،کولورکتال،سرویکس )پستان،پروست

 ،پوست ومعده(

 جمعيت تحت پوشش

مراکزخدمات 

جامع سالمت 

شهری 

-وروستایی

پایگاه های 

خانه -سالمت

 های بهداشت  

 تيم سالمت  بهمن ماه

 تشکيل جلسه آموزشی 6
رابطين سالمت 

 ادارات

مرکز بهداشت 

 شهرستان
  بهمن ماه

 واحد سالمت حرفه ای

واحد مبارزه بابيماری ها 

 حدآموزش وارتقای سالمتوا

7 

برگزاری جلسات آموزشی با محوریت 

پيشگيری وکنترل سرطان 

رویکس،)پستان،پروستات،کولورکتال،س

 )  پوست ومعده

کارشناس بهداشت 

حرفه ای و 

 بهداشتياران کار

مرکز بهداشت 

 شهرستان
 بهمن ماه

حرفه ای   سالمت واحد

 ها واحدمبارزه با بيماری

8 

برگزاری جلسات آموزشی با محوریت  

پيشگيری وکنترل  سرطان 

)پستان،پروستات،کولورکتال،سرویکس،

 پوست ومعده(

 کارگران

 –کارخانجات 

ارگاه های ک

 صنعتی

 بهمن ماه
حرفه ای سالمت  واحد

 بهداشتياران کار

9 

تشکيل جلسات  آموزشی  با تاکيد بر 

هابه خانواده های  انتقال آموزش

تحت پوشش  با محوریت  پيشگيری 

 وکنترل سرطان

)پستان،پروستات ،کولورکتال،سرویکس 

 ،پوست ومعده(

 مربيان رابطين

 سالمت

 

 

 

 مرکز بهداشت 

 شهرستان

 

 

 بهمن ماه

 
 جلب مشارکت مردمیواحد 

سالمت رابطين 

وسفيران سالمت 

وگروه های خودیار 

 سالمت  

مراکزخدمات 

جامع سالمت 

 شهری

 

 بهمن ماه

 مربيان رابطين بهداشت

 تيم سالمت 

11 

 همایش برگزاری 

 

 

 

 

 تيم سالمت 
مراکز بهداشت 

 شهرستان ها
 بهمن ماه

واحد مبارزه با بيماری ها با 

  همکاری کليه واحد های ستادی

11 
           ه ودرج متن آموزشی در تهي    

 هفته نامه محلی              
 عموم جامعه

مرکز بهداشت 

 شهرستان
 بهمن ماه

 واحد مبارزه با بيماری ها

 سالمتآموزش 

 عمومیروابط 

 

12 

تشکيل جلسه آموزشی با تاکيد 

برتشخيص زودهنگام سرطان پروستات 

در مردان باالی PSAوانجام آزمایش 

 سال51

ين صنوف شاغل

 مختلف

آموزشگاه 

 صنوف شهرستان

مرکز بهداشت 

 شهرستان

 بهمن ماه
 واحد سالمت محيط 

 واحد مبارزه با بيماری ها 

13 

اعالم فعاليت های تبليغی مشتمل 

برتهيه و نصب پالکارد ،بنر، 

 بيلبورد

 عامه مردم

مراکزخدمات 

جامع سالمت 

شهری 

-وروستایی

پایگاه های 

خانه -سالمت

  های بهداشت 

 بهمن ماه

 سالمتواحد آموزش وارتقا

 روابط عمومی

 واحد مبارزه با بيماری ها

 

 عامه مردم سخنرانی در مراسم نماز جمعه 14
مکان برگزاری     

 نماز جمعه
 بهمن ماه

واحد مبارزه با بيماری ها 

 واحدآموزش وارتقای سالمت

 عمومیروابط 

15 
  حوزهبرگزاری مسابقه علمی در 

  درون سازمانی وبرون سازمانی

شاغلين درون 

وبرون سازمانی 

 وعموم مردم 

مرکز بهداشت 

 شهرستان 
 بهمن ماه

 واحدمبارزه با بيماری ها

 واحد آموزش وارتقا سالمت

 روابط عمومی

16 

اطالع رسانی پویش ایستگاه استقرار 

 ملی مبارزه با سرطان

توزیع بروشور ،پمفلت و.... سنجش   

BMI وارائه مشاوره ، همراه با

برپایی ایستگاه -برگزاری مسابقه

های سالمت در ميادین وميعادگاه 

 نماز جمعه شهرستان

 عامه مردم

 

مرکز بهداشت 

 شهرستان

 بهمن ماه

کليه واحدهای ستادی مرتبط با 

پویش ملی مبارزه برنامه های 

 با سرطان 

 

17 

تشکيل جلسه آموزشی توجيهی جهت 

قبين بهداشت مدارس با محوریت مرا

پيشگيری وکنترل  سرطان 

تان،پروستات،کولورکتال ،     پس

 دهانه رحم،پوست،معده(

 

مراقبين بهداشت 

 مدارس

 

مرکز بهداشت 

 شهرستان

 بهمن ماه

 

واحد مبارزه با بيماری ها 

 واحد بهداشت مدارس

18 
برگزاری جلسات آموزشی جهت اولياء 

 ومربيان دانش آموزان

ولياء ومربيان ا

 دانش آموزان
 مراقبين بهداشت مدارس بهمن ماه مدارس

19 

برگزاری جلسات آموزشی توسط 

کارشناسان تغذیه در سطوح محيطی با 

 برنامه های پویش محوریت

 

 عامه مردم

مراکزخدمات 

جامع سالمت 

شهری 

-وروستایی

پایگاه های 

خانه -سالمت

  های بهداشت 

 تغذیهواحد  بهمن ماه
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 :پیوست ها
 

 ملی مبارزه با سرطان پویشمرتبط با پیام های بهداشتی -

 

 

 : نمونه رسانه های آموزشی تولید شده
 

 یری وتشخیص سرطان معده پمفلت پیشگ◄

 پمفلت پیشگیری وتشخیص سرطان سرویکس ◄

 پمفلت پیشگیری وتشخیص سرطان کولورکتال ◄

 پمفلت پیشگیری وتشخیص سرطان پروستات ◄

 پمفلت پیشگیری وتشخیص سرطان پستان ◄

)ازسرطان ها پمفلت تغذیه وپیشگیری◄
  (،درمان وآموزش پزشکی وزارت بهداشت  طراحی از

)قش آنتی اکسیدان ها در سالمت پمفلت ن◄
  طراحی از وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی (

)روزانه همیت میوه وسبزی درغذایا پمفلت◄
  طراحی از وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی (

  کارت تشخیص زودرس سرطان پستان ◄ 

 کارت راه های جلوگیری از بروز سرطان وعالئم هشداردهنده آن ◄

 (سبت پویش ملی مبارزه با سرطان)طراحی از وزارت بهداشتبنر منا◄

طراحی وچاپ بروشور های آموزشی خودمراقبتی سرطان                        ◄

 ( وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی)انتشارات پویش های ملی مبارزه با سرطان 

 انیمیشن تشخیص زودرس سرطان پروستات ◄

 رطانعالئم هشداردهنده س کلیپ◄

گانه مرتبط با پیشگیری وکنترل سرطان)وزارت بهداشت  08مجموعه کلیپ های ◄

 ،درمان وآموزش پزشکی(

◄Media  0018آموزشی مرتبط با پویش ملی مبارزه با سرطان سال          

 )گروه غیرواگیر معاونت بهداشت(

 

 و......
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 : انپویش ملی مبارزه با سرطمرتبط با پیام های بهداشتی 

 

 (0018بهمن ماه  0تا 0پویش ملی مبارزه با سرطان ) ◄
 

 "سرطان قابل پیشگیری ودرمان است ،با خودمراقبتی وامید"◄

 "از سرطان قوی تراستزمان "◄

 "استاز سرطان قوی ترامیدواری "◄

 "از سرطان قوی تر استهمراهی "◄

 "ر هستماز سرطان قوی تمن "◄

 گام پیشگیری از سرطان: 01

 مودر معرض آن قرار نگیری م: سیگار وقلیان نکشی گام اول◄

 مدقیقه،تند راه بروی 01 لگام دوم:روزانه حداق◄

 ممیوه وسبزی بخوری وعده 2گام سوم:روزانه ◄

 مگام چهارم:مصرف نمک ،قند ،شکر وروغن روزانه خود را کاهش دهی◄

 چاقی واضافه وزن بیماری زاست  مگام پنجم: وزن خودرا مدیریت کنی◄

 مگام ششم :با کرم ضد آفتاب وپوشش مناسب از پوست خود محافظت کنی◄

 ماز مواد مخدر دوری کنی. مگام هفتم :الکل ننوشی◄

 مکنی حفاظت واز خود  مشتم: آالینده های سرطان زا را بشناسیگاه ه◄

 مگام نهم:با خود، دیگران ومحیط زیست مهربان باشی◄

 موبه موقع مراجعه کنی مگام دهم:عالیم هشداردهنده سرطان را بشناسی◄

 اصالح باورها،راه مبارزه با سرطان◄

 پیشگیری و تشخیص زودرس ،کلید مبارزه با سرطان◄

 قابل پیشگیری است .با تغییرات ساده ای در زندگی ها% سرطان 11بیش از ◄

 بسیاری از سرطان هابا تشخیص به موقع قابل درمان است . ◄

 برای بسیاری از سرطان ها روش تشخیص زود هنگام وجود دارد. ◄

 را جدی بگیریم. سرطان هنگام زود تشخیص پس،سرطان مخصوص سن خاصی نیست ◄

 م موارد سرطان قابل پیشگیری است.حدود یک سوم از تما◄

 درمان سرطان به نوع آن و میزان پیشرفت آن بستگی دارد. ◄

 پیشگیری از سرطان محدود به سن خاصی نیست.◄

پس با تغییرات ساده در زندگی از دوران ،پیشگیری بهتر از درمان است ◄

 آن را شروع کنیم. ،کودکی 

 ترل سرطان است.پیشگیری یک عامل کلیدی در برنامه ملی کن◄
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می تواند یک بیماری  به زندگی وداشتن روحیه باال ییادمان باشد امیدوار◄

 شد.خبدون عالج را بهبود ب

تر از بیماری سرطان است باید با آن مقابله کرد  ترس از سرطان خطرناک◄

 واز آن نهراسید.

خدمات جامع  برای اطالع از پیشگیری و عالئم هشدار دهنده سرطان به مراکز ◄

 .منمائیبهداشت مراجعه  پایگاه های سالمت وخانه های سالمت شهری وروستایی ،

شهری وروستایی،پایگاه های سالمت وخانه های  خدمات جامع سالمتمراکز  ◄

بهمن ماه پاسخگوی سواالت  0-0 پویش ملی مبارزه با سرطان در هفته  بهداشت ،

 شما در زمینه سرطان می باشند .

انیات فوت می کنند که ملیون نفر در دنیا به علت استعمال دخ1انه سالی ◄

 ها به نوعی با مصرف دخانیات ارتباط دارد. وع از سرطانن21بیش از 

 پیشگیری از سرطان با پرهیز از مصرف دخانیات◄

 پیشگیری از سرطان با پرهیز از مصرف مشروبات الکلی ◄

برابر بیشتر از  01دخانیات  خطر ابتال به سرطان ریه در مصرف کنندگان ◄

 افراد غیر سیگاری است.

 مصرف الکل احتمال سرطان دهان ،حنجره ،مری وکبد را افزایش می دهد . ◄

بار درهفته(وزن خود را در وضعیت 2دقیقه در روز 01با انجام ورزش منظم)◄

 طبیعی حفظ کنیم تا از بروز سرطان پیشگیری شود.

 دقیقه 01بار ورزش و هر بار 2زانهروپیشگیری از سرطان با انجام ◄

 پیشگیری از سرطان با نگهداری وزن در حد مطلوب◄

 راافزایش می دهد . چاقی زمینه ابتالبه بیماری های زیادی از جمله سرطان ◄

 وعده سبزی و میوه2پیشگیری از سرطان با مصرف حداقل روزانه  ◄

حیط مانع از رشد مصرف میوه و سبزی با جلوگیری ازیبوست و اسیدی کردن م◄

 تومورهای سرطانی روده می شوند.

رژیم غذایی روزانه نقش مهمی در پیشگیری ،بروز و درمان انواع سرطان ◄

 ایفا می کند.

سال با انجام آزمایش ساده تشخیص خون مخفی در مدفوع  21کلیه افرادباالی ◄

 می توانند نسبت به تشخیص زود هنگام سرطان روده بزرگ اقدام نمایند .

% قابل 11اکثر سرطان های روده اگر در مراحل اولیه تشخیص داده شوند تا ◄

 درمان است .
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یکی از اقدامات اساسی برای کاهش خطر ابتال به سرطان استفاده بیشتر از ◄

 سبزیجات ومیوه جات   می باشد.

 ابتال به سرطان را کاهش می دهد . ازرژیم غذایی کم چرب احتمال استفاده◄

     سال با انجام آزمایش خون و معاینه توسط پزشک  21کلیه مردان باالی ◄

 می توانند نسبت به تشخیص زود هنگام سرطان پروستات اقدام نمایند.

بسیاری از ترکیبات نیتروزو به عنوان افزایش دهنده خطر سرطان معده ◄

 شناخته شده اند.

 هستند جلوگیری می کند. از تشکیل ترکیبات نیتروز که سرطان زاCویتامین ◄

مصرف نوشابه های الکلی می تواند منجر به سرطان دهان،حلق ،مری و کبد ◄

 شود.

مصرف بیش از حد گوشت قرمزوچربی ها میزان بروز سرطان پستان،پروستات ◄

 وروده بزرگ را افزایش می دهد.

 کاهش مصرف نمک ،خطر ابتالء به سرطان معده را کاهش می دهد.◄

تابی ،کاله و کرم ضد آفتاب از پوست خود در برابر سرطان با عینک آف◄

 محافظت کنیم .

گرم 2مصرف روزانه نمک کمتراز  جهت پیشگیری از سرطان معده،توصیه شده ◄

 باشد. کوچک خوری یعنی معادل یک قاشق چای

گرم 02تا02که روزانه  هبراساس مطالعات افزایش سرطان در کسانی مشاهده شد◄

 دند.نمک مصرف می نمو

افزایش خطر  عواملمصرف زیاد نمک مخاط معده راتخریب می کند که یکی از ◄

 سرطان معده است.

 اقتصادی پایین شایع تر است.–سرطان معده در طبقات اجتماعی ◄

عفونت با باکتری هلیکوباکتر پیلوری عامل غیر تغذیه ای موثر بربروز ◄

 سرطان معده است.

یخچال برای نگهداری از مواد غذایی فاسد  مصرف  سبزی ومیوه واستفاده از ◄

 شدنی باعث کاهش بروز سرطان معده می شود.

 سرطان دهانه رحم در مراحل اولیه هیچ گونه عالمتی ندارد.◄

 راه شناسایی زودرس سرطان دهانه رحم انجام مرتب آزمایش پاپ اسمیر است.◄

در  ،داده شود زمانی که سرطان دهانه رحم فقط با آزمایش پاپ اسمیر تشخیص◄

 مراحل بسیار ابتدایی بوده وبا درمان مناسب بطور کامل قابل بهبود است.
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شود؛  تری های سرطانی مشکل خطر از توده های بی ین دو یافته نشده است. اما وقتی پسفيبروکيستيک باشد، تشخيص توده

 بنابراین ممک

 انجام ماموگر این دو نوع توده با هم اشتباه شوند. معموال این زنان با 

 

 

 

 

 

 

 

 گيرند. افی و سونوگرافی مورد بررسی قرار می

 

 :عناوین منابع آموزشی بر اساس اهداف ذکر شده جهت بهره برداری 

 

 کتابچه آموزشی پیشگیری و کنترل سرطان از مجموعه آموزشی رابطان بهداشت◄

 0088و0080و0082و0081و0080و 0082گزارش کشوری موارد سرطانی در سال  ◄

مجموعه پمفلت ها و کتابچه های آموزشی اداره میانساالن بعه مناسعبت روز  ◄

 ملی سالمت زنان و روز سالمت مردان

هععای پیشععگیری از آن (                                                )سععرطان و راه 0کتابچععه آموزشععی کلیععد طالیععی ◄

اره سعرطان مرکعز معدیریت ) سرطان های شایع ( از انتشعارات اد2کلید طالیی 

بیمعععععععععععععععععاری هعععععععععععععععععای غیرواگیعععععععععععععععععر

 کتاب سرطان از انتشارات  اداره سرطان واحد مدیریت بیماری های غیرواگیر ◄

 های پیشگیری از انتشارات دانشگاه خراسان رضوی کتاب سرطان وراه◄

پیشعگیری وکنتعرل سعرطان از انتشعارات وزارت  گانعه  02 مجموعه آموزشعی◄

شت سبهدا شده تو سه )تدوین  شکی اراک وموس لوم پز شگاه ع شت دان نت بهدا ط معاو

  (0010خیریه تبسم در سال 

دستورالعمل دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی برنامه پیشگیری، تشخیص ◄

 سرطان روده بزرگ، پستان و دهانه رحم  زودهنگام و غربالگری

 (0016اداره سرطان تیرماه سال بیماری های غیرواگیر دفتر مدیریتمعاونت بهداشت  وزارت بهداشت0 درمان و آموزش پزشکی)

 )http://iec.behdasht.gov.ir(پایگاه اطالع رسانی آوای سالمت:◄
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