
 دکتر بهزاد آسنجرانی

 فوق تخصص بیماریهای خون و سرطان



 
 سومین علت مرگ در کشورهای در حال توسعه 

 
سرطان یک بیماری ژنی است 

 

 مورد جدید در سال 70000نفر مرگ و  30000در ایران 
 

 ریه،معده،روده بزرگ،پستان: شایع سرطان های 
 
 دست کم نیمی از سرطان ها در صورتی که در مراحل اولیه

 تشخیص داده شوند قابل درمان می باشند
 



ترک سیگار 
 
ورزش منظم 
 
برنامه غذایی مناسب 
 
جلوگیری ازمواجهه طوالنی مدت با نور خورشید 
 
اجتناب ازعوامل شغلی خطرزا 



،سرطان ریه،حنجره،دهان،مری،کلیه،مثانه،لوزالمعده 

 ...معده و

 میزان خطر و مرگ و میر سرطان ریه بستگی به تعداد سیگار

 .مصرف شده در هر روز و میزان عمق پک زدن به سیگار دارد

  سیگارهای به اصطالح الیت خطر پایین تری ندارند زیرا تمایل  به

 .پک های عمیق تر و بیشتر ایجاد می کند

 مرگ و میر ناشی از سرطان % 30-50سال  10ترک سیگاردر طی

 ریه را کم می کند

(تفریحات سالم)قلیان 



  توصیه به ترک سیگار و اجتناب از آن بیشتر از هر توصیه بهداشتی

 باعث نجات جان انسانها و افزایش طول عمر آنها می شود

(در اطرافیان فرد سیگاری)سیگاری غیر فعال 

80 % سالگی شروع کرده اند 18سیگاریها کشیدن سیگار را حوالی 

 مشاوره با نوجوانان و بالغین جوان نقش اساسی در پیشگیری از

 شروع سیگاری شدن دارد

دانش و  )اندیشیدن در مورد ترک:ترک سیگار یک فرایند است

 .،استمرار در عدم بازگشت(تغییر رفتار)،انجام عمل ترک(اراده

ترک ناگهانی موفق تر از ترک تدریجی 



کاهش خطر ابتال به سرطان پستان و روده 
 

 

 

 روز در هفته 3دقیقه در روز به مدت بیش از  30حداقل 



 رژیم پر چرب منجر به افزایش خطر ابتال به سرطان

 پستان،کولون،پروستات و رحم می شود

  رژیم های حاوی فیبر مثل میوه و سبزی منجر به کاهش خطر

 سرطان روده می شود

و کپک زده ( آلوده به باکتری)مصرف غذاهای بیرون از یخچال مانده

مثل ترشیجات،غذاهای پر نمک،غذاهای دودی یا نمک سود  

باعث افزایش  ( کنسروها، سوسیس،کالباس)شده،غذاهای حاوی نیترات

 .خطر ایجاد سرطان معده می شود

مصرف چای داغ ممکن است باعث افزایش خطر سرطان مری شود 

 کمبود ویتامینD به عنوان عامل خطر ایجاد سرطان مطرح شده 



  سرطان پوست شاید شایع ترین سرطان نباشد اما شیوعش به سرعت

 در حال افزایش است

علت؟ 

  رفتارهای غلط،باور غلط درمورد کرم ضد آفتاب،آلودگی های زیست

 محیطی

 بعد از ظهر  3صبح تا  11از در معرض قرار گرفتن آفتاب ساعت

 خودداری شود

گذاشن کاله لبه دار مفید است 



آزبست،سیلیس،دود موتورهای دیزل،کارگران  :سرطان ریه

 ...آسفالت کار،نقاشان و

نقاشان،کارگران الستیک سازی و:سرطان مثانه... 

صنایع کفش سازی،الستیک سازی،مواد نفتی :سرطان خون

 ...مانند بنزن و

کشاورزان ،معادن ذغال سنگ ،ماهیگیران  :سرطان پوست

 ...و

(هپاتیت شغلی)کارکنان بهداشتی درمانی:سرطان کبد 



آموزش عالیم هشدار دهنده 

 

 

 

(پروستات،دهانه رحم،پستان،روده)غربالگری 



 

 

 این عالیم لزوما نشانگربروز سرطان نیستند و

فقط لزوم مراجعه به پزشک و بررسی بیشتر را 

 نشان می دهد



 وزن بدن در طی شش ماه% 10کاهش وزن غیر قابل توجیه بیش از •

تب بدون علت طول کشیده که در بررسی های معمول وجود عفونت یا  •

 .دالیل دیگر را نشان نداده باشد

در اجابت مزاج در افراد مسن و  ( بیش از سه هفته)تغییر طوالنی مدت •

 یا وجود خون مخفی در مدفوع

از واژن (به غیر از خونریزی ماهیانه )خونریزی و ترشح غیر طبیعی•

 .سالگی و بعد از یایسگی 40در زنان بخصوص بعد از 

خونریزی و ترشح غیر عادی از پستان،فرو رفتگی نوک پستان،فرو •

 رفتگی پوست پستان،وجود توده ای در پستان

به مدت  )وجود غده های زیر جلدی بدون درد و در حال بزرگ شدن •

 به عنوان نشانه ای از لنفوم( هفته 2بیش از 



 خصوصا نواحی که در (ماه 3در طی )زخمی که بهبود نیابد
معرض نور آفتاب قرار دارند یا محل های که عفونتهای طوالنی 

 .مدت وسوختگی قدیمی دارد
درخالهای پوستی... هر گونه تغییر در اندازه ،شکل،رنگ و 
 سرفه های طوالنی مدت با یا بدون خلط خونی همراه با کاهش

 وزن
سیری زودرس و کاهش اشتها به همراه کاهش وزن 
خشونت صدا 
 هر گونه خونریزی غیر عادی از طریق بینی، لثه ، استفراغ

 خون، خلط خونی و یا دفع خون از طریق مدفوع
 



شیمی درمانی دردناک است 

سرطان مسری است 

جراحی باعث پخش شدن سرطان می شود 

سرطان مساوی مرگ است 

افزایش امید به زندگی،بهبود در روشهای  ( سونامی سرطان

تشخیصی،افزایش عوامل خطر ایجاد سرطان و نامناسب  

 (زندگیشدن سبک 



20معاینه از /سالگی  40ماموگرافی از :سرطان پستان 

 سالگی

 

سالگی 21پاپ اسمیر ساالنه از :سرطان دهانه رحم 

 

سرطان پروستات:PSA  سالگی ساالنه 50از 

 

10سالگی هر  50کولونوسکوپی از :سرطان روده بزرگ 

 سال




