
 ػالئن ّـذاس دٌّذُ ػشطاى:
 طی دس تذى ٍصى% 11 اص تیؾ تَجیِ قاتل غیش ٍصى کاّؾ -1

 هاُ ؿؾ

 ٍجَد هؼوَل ّای تشسػی دس ٍ کـیذُ طَل ػلت تذٍى تثی کِ -2

 .تاؿذ ًذادُ ًـاى سا دیگش دالیل یا ػفًَت

 افشاد دس هضاج اجاتت دس( ّفتِ ػِ اص تیؾ) هذت طَالًی تغییش -3

 هذفَع دس هخفی خَى ٍجَد یا ٍ هؼي

 ٍاطى اص( هاّیاًِ خًَشیضی اص غیش تِ)طثیؼی غیش تشؿح ٍ خًَشیضی -4

 یائؼگی اص تؼذ ٍ ػالگی 41 اص تؼذ خلَف تِ صًاى دس

 پؼتاى، ًَک فشٍسفتگی ، پؼتاى اص ػادی غیش تشؿح ٍ خًَشیضی -5

 پؼتاى دس ای تَدُ ٍجَد ، پؼتاى پَػت فشٍسفتگی

 تِ)     ؿذى تضسگ حال دس ٍ دسد تذٍى صیشجلذی ّای غذُ ٍجَد -6

 لٌفَم اص ای ًـاًِ ػٌَاى تِ( ّفتِ 2 اص تیؾ هذت

 دس کِ ًَاحی خلَكا( هاُ ػِ طی دس)  ًیاتذ تْثَد کِ صخوی - -7

 طَالًی ّای ػفًَت کِ ّایی هحل یا. داسد قشاس آفتاب ًَس هؼشم

 داسد قذیوی ػَختگی ٍ هذت

  پَػتی ّای خال دس...  ٍ سًگ ؿکل، اًذاصُ، دس تغییش ّشگًَِ  -8

 کاّؾ تا ّوشاُ خًَی خلط تذٍى یا تا هذت طَالًی ّای ػشفِ -9

 ٍصى

 ػیشی صٍدسع ٍ کاّؾ اؿتْا تِ ّوشاُ کاّؾ ٍصى -11

 خـًَت كذا- -11

ّشگًَِ خًَشیضی غیش ػادی اص طشیق تیٌی، لثِ، اػتفشاؽ خَى،  -12

 خلط خًَی ٍ یا دفغ خَى اص طشیق هذفَع

 ًکات هْن دس پیـگیشی اص ػشطاى

 هلشف دخاًیات ٍ الکلخَدداسی اص  -1

 تشًاهِ غزائی هٌاػة - 2

 هتٌاػة ًگْذاؿتي ٍصى -3

 ٍسصؽ هٌظن  -4

 اجتٌاب  اص ػَاهل ؿغلی خطش صا -5

 جلَگیشی اص هَاجِْ طَالًی تا ًَس خَسؿیذ  -6

 ی ٍ پیـگیشی اص تیواسیْای هقاستتسػایت تْذاؿت جٌؼ -7

 خاًَادگی ّای ػشطاى اًَاع ٍ طًتیکی هَاسد پیگیشی -8

 ػیگاس تشک

 ...ٍ سیِ،حٌجشُ،دّاى،هشی،کلیِ،هثاًِ،لَصالوؼذُ،هؼذُ ػشطاى-

 هلشف ػیگاس تؼذاد تِ تؼتگی سیِ ػشطاى هیش ٍ هشگ ٍ خطش هیضاى-

 .داسد ػیگاس تِ صدى پک ػوق هیضاى ٍ سٍص ّش دس ؿذُ

 -پک تِ  توایل صیشا ًذاسًذ تشی پاییي خطش الیت اكطالح تِ ػیگاسّای-

 .کٌذ هی ایجاد تیـتش ٍ تش ػویق ّای

 سا سیِ ػشطاى اص ًاؿی هیش ٍ هشگ% 31-51 ػال 11 طی ػیگاسدس تشک-

 کٌذ هی کن

 تْذاؿتی تَكیِ ّش اص تیـتش آى اص اجتٌاب ٍ ػیگاس تشک تِ تَكیِ-

 .هیـَد آًْا ػوش طَل افضایؾ ٍ اًؼاًْا جاى ًجات تاػث

 ٍسصؽ

 سٍدُ ٍ پؼتاى ػشطاى تِ اتتال خطش کاّؾ-

 ّفتِ دس سٍص 3 اص تیؾ هذت تِ سٍص دس دقیقِ 31 حذاقل-

 (  کیفیت ٍ هیضاى)تغزیِ

 پؼتاى،کَلَى، ػشطاى تِ اتتال خطش افضایؾ تِ هٌجش چشب پش سطین

 ؿَد هی سحن ٍ پشٍػتات

 ػشطاى خطش کاّؾ تِ هٌجش ػثضی ٍ هیَُ هثل فیثش حاٍی ّای سطین-

 .ؿَد هی سٍدُ

 صدُ کپک ٍ( تاکتشی تِ آلَدُ)هاًذُ یخچال اص تیشٍى غزاّای هلشف-

 ػَد ًوک یا دٍدی ًوک،غزاّای پش تشؿیجات،غزاّای هثل

 افضایؾ تاػث( ػَػیغ،کالثاع کٌؼشٍّا،)ًیتشات حاٍی ؿذُ،غزاّای

 .ؿَد هی هؼذُ ػشطاى ایجاد خطش

 .ؿَد هشی ػشطاى خطش افضایؾ تاػث اػت هوکي داؽ چای هلشف-

 ؿذُ هطشح ػشطاى ایجاد خطش ػاهل ػٌَاى تِ D ٍیتاهیي کوثَد-

 

 خَسؿیذ ًَس

 دس ػشػت تِ ؿیَػؾ اها ًثاؿذ ػشطاى تشیي ؿایغ ؿایذ پَػت ػشطاى

 :آى ػلتٍ .اػت افضایؾ حال

 صیؼت ّای آفتاب،آلَدگی ضذ کشم دسهَسد غلط غلط،تاٍس سفتاسّای-

 هحیطی

 ظْش اص تؼذ 3 تا كثح 11 ػاػت آفتاب گشفتي قشاس هؼشم دس اص-

 .ؿَد خَدداسی

 .اػت هفیذ داس لثِ کالُ گزاؿي-

 صا خطش ؿغلی ػَاهل

 آػفالت کاسگشاى دیضل، هَتَسّای دٍد ػیلیغ، آصتؼت، : سیِ ػشطاى

 ...ٍ ًقاؿاى کاس،

 ...ٍ ػاصی الػتیک ًقاؿاى،کاسگشاى :هثاًِ ػشطاى

 تٌضى هاًٌذ ًفتی ػاصی،هَاد ػاصی،الػتیک کفؾ كٌایغ :خَى ػشطاى

ٍ... 

 ...ٍ ،هاّیگیشاى ػٌگ رغال ،هؼادى کـاٍسصاى:پَػت ػشطاى

 (ؿغلی ّپاتیت)دسهاًی تْذاؿتی کاسکٌاى:کثذ ػشطاى

 ٌّگام صٍد تـخیق

 دٌّذُ ّـذاس ػالین آهَصؽ-

 (سحن،پؼتاى،سٍدُ پشٍػتات،دّاًِ)غشتالگشی-

 ػالئن ؿایغ ػشطاى ّا

 :ػشطاى پَػت
 . کٌذ هی تشٍص تیـتش اػت سٍؿي آًْا پَػت کِ افشادی دس ػشطاى ایي 

ّا، خال یا  خًَشیضی، خاسؽ، دسد یا ّش تغییشی دس ظاّش، تشآهذگیػالین: 

 ّای پَػت صخن

 ػشطاى پؼتاى:

 . هیـًَذ هثتال آى تِ ّا خاًن کِ اػت ػشطاًی ؿایؼتشیي پؼتاى، ػشطاى

 تش آػاى آى دسهاى ؿَد، دادُ تـخیق صٍدتش پؼتاى ػشطاى چقذس ّش-

 .اػت آهیضتش هَفقیت ٍ

 

1 2 3 



 پؼتاى هیـًَذ،ػثاستٌذ اص:  ػَاهلی کِ تاػث افضایؾ خطش اتتال تِ ػشطاى

-دختش یا خَاّش هادس، دس تخلَف پؼتاى، ػشطاى تِ اتتال فاهیلی ػاتقِ

 یائؼگی-صٍدسع تلَؽ-اصاییً-ػال 35 اص تیـتش صایواى اٍلیي ػي

 غزایی سطین دس حیَاًی چشتی صیاد هلشف- یائؼگی اص پغ چاقی- دیشسع

 خین خَؽ تیواسیْای اص تشخی-ػیٌِ قفؼِ تِ صیاد اؿؼِ تاتؾ ػاتقِ

 پؼتاى

 ؿذى ضخین پؼتاى، تافت یا ظاّش تغییش پؼتاى، دس تَدُ ٍجَد ػالئن:

 پؼتاى ًَک اص خًَی یا سٍؿي هایؼات تشؿح تافت،

 یک ٍجَد پؼتاى، ػشطاى ػالهت ؿایؼتشیي: پؼتاى تَهَس یا تَدُ -1

 .اػت پؼتاى دس دسد تذٍى ٍ هٌفشد ػفت، تَدُ

 خًَاتِ خًَی، اگش تَیظُ پؼتاى ًَک تشؿحات: پؼتاى ًَک اص تشؿح -2

 تِ احتیاج تاؿذ، فـاس تذٍى ٍ خَدتخَد آًْا خشٍج ٍ تاؿٌذ آتکی یا ای

 .داسًذ ػشطاى ٍجَد ًظش اص تشسػی

 تشآهذگی، فشٍسفتگی، ؿاهل تغییش گًَِ ّش: پؼتاى پَػت تغییشات -3

 .گیشد قشاس تَجِ هَسد تایذ صخن یا سًگ تغییش

 پَػتِ پَػتِ قشهضی، فشٍسفتگی، تِ تَجِ: پؼتاى ًَک تغییشات -4

 .اػت هْن پؼتاى ًَک دس تغییشی ّش یا اًحشاف خاسؽ، تا ّوشاُ ؿذى

 اخیشاً کِ پؼتاًْا اًذاصُ ؿذى قشیٌِ غیش: پؼتاى دس اًذاصُ تغییش -5

  .ؿَد تشسػی تایذ تاؿذ، ؿذُ ایجاد

 صیشتغل لٌفاٍی غذد تضسگی -6

 ػشطاى ساػت سٍدُ ٍ سٍدُ تضسگ:

 آى ایجاد ػَاهل اص یکی کن ػلَلض ٍ صیاد حیَاًی چشتی داسای غزایی تشًاهِ

 .اػت

 : ّـذاسدٌّذُ ػالین

 تغییش  ًثاؿذ، تَاػیش اص ًاؿی خًَشیضی ایٌکِ تش هـشٍط هقؼذ اص خًَشیضی 

 ؿکوی دسد هذفَع، دس هخفی خَى ٍجَد هضاج، اجاتت

 ؿکن، دسد اؿتْایی، تی ّاضوِ، ػَء:   ّـذاسدٌّذُ ػالینهؼذُ:ػشطاى 

 خًَشیضی ٍ اػتفشاؽ ٍ هذفَع دس هخفی خَى ٍجَد اػتفشاؽ، ٍصى، کاّؾ

 .گَاسؿی آؿکاس

 ػشطاى سحن ٍتخوذاى

 .کٌذ هی هثتال سا یائؼِ صًاى تیـتش

 ٍصى کاّؾ ٍ ؿکوی دسد ؿکن، تَسم: تخوذاى ػشطاى ّـذاسدٌّذُ ػالئن 

 ٌَّص کِ تاًَاًی دس ؿذیذ هاّاًِ ػادتْای: سحن ػشطاى ّـذاسدٌّذُ ػالئن

 هاّاًِ، ّای ػادت ای دٍسُ تیي خًَشیضی ٍاطى، تشؿح ؿًَذ، هی قاػذُ

 یائؼگی اص پغ صًاى  دس  خًَشیضی

 ٍ داؿتِ پاییي ػٌیي دس اصدٍاج کِ تاًَاًی دس:گشدى سحن ػشطاى

 ایجاد ّویـِ ػشطاىایي . اػت تش ؿایغ ّؼتٌذ، ػیگاسی کِ خاًوْایی

 .ًوایذ ًوی ػالئن

 تشؿحات جٌؼی هقاستت اص پغ خلَف تِ ٍاطیٌال طثیؼی غیش خًَشیضی

 هقاستت ٌّگام تِ دسد ٍ   لگي دسد ٍاطى، اص تَ تذ ٍ ؿذیذ آلَد خَى ٍ آتکی

 ػشطاى هثاًِ

 یا دسد احؼاع ادساس، تکشس ادساس، دس خَى ٍجَد:ّـذاسدٌّذُ ػالین    

 کشدى ادساس دس دؿَاسی ادساس، ٌّگام تِ ػَصؽ

 گشی غشتال ّای تشسػی

 تَػط پؼتاى هؼایٌِ-پؼتاى خَدآصهایی- (هاهَگشافی) پؼتاى پشتًَگاسی-

 پضؿک

 (تشؿحات تشسػی) ػاالًِ اػویش پاج:سحن دّاًِ ػشطاى-

     ػلَلْای تشسػی تا ػالیوی ّشگًَِ تشٍص اص قثل حتی سا ػشطاى تَاًذ هی   

 . دٌّذ اػویشتـخیق پاج

 ػاالًِ ػالگی 51 اص PSA :پشٍػتات ػشطاى-

 ػال 11 ّش ػالگی 51 اص کَلًََػکَپی:تضسگ سٍدُ ػشطاى-

 ایي. دّذ ًـاى سا سحن جذاس ٍ تخوذاى ػشطاى تَاًذ هی:  لگي هؼایٌِ

 .اػت صًاى تیواسیْای ػادی هؼایٌِ یک اص تخـی هؼوَالً هؼایٌِ

 لوغ خَد اًگـت تا سا سٍدُ ساػت ّای دیَاسُ دکتش:سٍدُ ساػت هؼایٌِ 

.    کٌذ هی ٍاسػی سا پشٍػتات غذُ ٍ سٍدُ ػشطاى تشتیة تذیي ٍ کٌذ هی

 .تَد خَاّذ تیـتش تْثَدی ؿاًغ ؿَد دادُ تـخیق صٍدتش ػشطاى ّشچِ

 

 

 

 ػشطاى قاتل پیـگیشی ٍ دسهاى اػت

تا خَد هشاقثتی ٍ                               

سرطان قابل اهیذ

پیشگیری و 

 درمان است

                              

با خود مراقبتی و 

امید امید دسهاى ٍ پیـگیشی قاتل ػشطاى
 اػت

 اهیذ ٍ هشاقثتی خَد تا                              

 

Amiralam.tums.ac.ir 

 آموزش به بیمار

 

 قابل پیشگیری و سرطان

 درمان است،

 با خودمراقبتی و امید
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