
بهمن ماه پویش ملی مبارزه با سرطانهفتملغایت یکم
سرطان قابل پیشگیري و درمان است،با خود مراقبتی و امید

اهمیت بهداشتی سرطان :  

چهار بیماري غیر واگیر که تهدید کننده زندگی انسان محسوب می شوند عبارتند از بیماري هاي قلبی و عروقی، سرطان، 
درصد مرگ ها 60مرگ انسان در جهان هستند چرا که واملترین عمهمبیماري هاي مزمن تنفسی، دیابت. این چهار بیماري 

درصد مرگ ناشی از بیماري هاي غیرواگیر در کشورهاي با 80رخ می دهد. میلیون مورد به دلیل این چهار بیماري 35یعنی 
درصد علل مرگ، ناشی از بیماري هاي غیرواگیر است و سه دلیل اول مرگ 72درآمد پایین و متوسط رخ می دهد. در ایران 

80ویدبخش این است که درصد) است. اما نکته ن12درصد) و سرطان(14درصد)، حوادث(45شامل بیماري هاي قلبی عروقی(
عوامل خطر قابل پیشگیري هستند.و یا کنترلدرصد سرطان ها با حذف40درصد بیماري هاي قلبی و عروقی و 

دهد که در صورت تشخیص به موقع و زودهنگام، ها مورد در جهان رخ میساالنه هزاران مورد ابتال به سرطان در ایران و میلیون
حدود بوده، در نتیجه درمان آن آسان تر و امکان کنترل و بهبود کامل آن بسیار زیاد است. تومور در مراحل اولیه و م

2030تا سال وپیش بینی می شود این میزانمیلیون نفر بوده است14میالدي، 2012میزان بروز سالیانه سرطان در سال 
د اعدتنزدیک به دو برابر خواهد شد. همچنین رسد یعنی ظرف مدت کوتاهی بروز سرطان بمیلیون نفر 27میالدي به حدود 

د. هفتاد درصد از این افزایش در کشورهاي در یرسخواهد میلیون نفر 17میلیون نفر در همین مدت به 8مرگ و میر سالیانه از 
دهد.حال توسعه رخ می

خورشیدي) با افزایش 1409میالدي (2030د تا سال اعدتشوند که این میمبتالهزار نفر به سرطان90در ایران ساالنه بیش از 
128و 134هزار نفر خواهد رسید. میزان بروز سرطان در مردان و زنان ایرانی به ترتیب 160درصدي به بیش از 80دست کم 

165و 205بروز سرطان در مردان و زنان به ترتیبیدر حالی که متوسط جهانمی باشد،نفر به ازاي هر صد هزار نفر جمعیت
نفر است. بنابراین بروز سرطان در ایران کمتر از متوسط جهانی است. سرطان هاي با بیشترین بروز در مردان ایرانی عبارتند از 
پوست، معده، پروستات، مثانه و روده بزرگ و سرطان هاي با بیشترین بروز در زنان ایرانی عبارتند از پستان، پوست، روده بزرگ، 

و سرطان هاي با بیشترین بروز در هر دو جنس نیز پوست، پستان، معده، روده بزرگ و مثانه هستند.معده و لوکمی

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

یابد)افزایش امید زندگی و تعداد سالمندان (چرا که بروز سرطان با افزایش سن، افزایش می
دگی مانند افزایش مصرف دخانیات، غذاهاي چرب و پرکالري و کم تحرکیتغییر در شیوه زن
هاي فسیلی عوامل محیطی مانند افزایش مصرف سوخت



هاي هاي موثرتري که پیدا شده است، افزایش آگاهی مردم و ارتقاي روشمهمترین دلیل بهبود در بقاي بیماران، عالوه بر درمان
نی که احتمال بهبودي آنها کم است، شانس زنده ماندن در زمان تشخیص زودتر، بیشتر تشخیص زودهنگام است. حتی براي کسا

خواهد بود. دو جزء اصلی در برنامه تشخیص زودرس سرطان وجود دارد: تشخیص زودهنگام و غربالگري.

سرطان :

سرطان ، یک واژه عمومی است به معنی طرز حرکت خرچنگ گرفته شده است. Karkinos) از کلمه التین Cancer( سرطان
بخشی از بدن تاثیر بگذارند. هربیماري ها اطالق می شود که می توانند بروسیعی از که به گروه 

: بیماري سرطان عوامل خطر 

مصرف سیگار 
اضافه وزن وچاقی

سبزیجات مصرف کم میوه ورژیم غذایی ناسالم و
عدم فعالیت بدنی 

مصرف  الکل 
مقاربتی عفونت 

Bعفونت با ویروس هپاتیت 

...)( اشعه ماوراي بنفش وغیریونیزانو( اشعه ایکس و... )اشعه هاي یونیزانمواجهه با 
آلودگی هواي شهر

هاي داخل منزل ناشی ازاحتراق ناقص سوخت هاي جامددود

:استراتژي هاي پیشگیري از سرطان

پرهیز هرچه بیشتر از عوامل خطر ذکرشده  درباال 
ویروس پاپیلوماي انسانیوBواکسیناسیون برعلیه ویروس هپاتیت 

کنترل خطرات شغلی 
( اشعه ماوراي بنفش)کاهش مواجهه با اشعه هاي غیریونیزان نورخورشید

پزشکی)تشخیص کاهش مواجهه با اشعه هاي یونیزان ( شغلی یا تصویربرداري هاي 

عالیم هشدار دهنده سرطان را بشناسیم:

که البته وجود هیچ کدام از این عالئم به معناي ابتال عالمت هشداردهنده براي سرطان معرفی کرده 7انجمن سرطان آمریکا 
سرطان را کاهش آنها را جدي بگیریم و پیگیري کنیم تا به این ترتیب، احتمال ابتال به قطعی به سرطان نیست ولی بهتر است 

.دهیم یا با تشخیص زودرس سرطان، احتمال درمان موفق آن را افزایش دهیم



:تغییر در تن صدا
و یا استعمال دخانیات باشد فریاد کشیدن،ناشی از التهاب حنجره،آلودگی هواگرفتگی صداي شما ممکن است

چون می تواند یکی از عالئم هفته طول بکشد بهتر است آن را پیگیري کنید3ولی اگر این گرفتگی صدا بیشتر از 
ابتال به سرطان حنجره نیز باشد.

تغییر در اجابت مزاج:
و عفونت در دستگاه گوارش ابمی تواند نشان دهنده بروز الته،این عالمت، مخصوصاً اگر با دفع خون همراه شود

سرطان گوارشی قلمداد شود.اي از ابتال به یک هشدار دهندهتمعالهمچنین امکان داردباشد و 
:تغییر در پوست و مخاط

نیفتداتفاقایناگراماکنندمی پیدانسبیبهبودساعت24ظرفمعموالپوسترويهايزخموهابریدگی
نیزبایدرازخمهايحاشیهوشکلاندازه،رنگ،درتغییرهرگونهضمنا.بودخواهدپیگیرينیازمندپوستیزخم

.داداطالعپزشکبه

:تغییر در ادرار
رساند.پزشکاطالعبهو گرفتجديبایدنیزراادرارتواترورنگدرتغییروادراردرخون

:تغییر در قاعدگی
اینطولدرغیرطبیعیبینیلکهوخونریزيیاشودمختلروند،ایناگرکهداردمشخصیروندقاعدگیسیکل
.داداطالعپزشکبهوکردتلقیهشداردهندهعالمتیکآنرابایدشود،مشاهدهسیکل

:تغییر در بلع و هضم غذا
کنیدمشورتپزشکبااستبهتراید،شدهمشکلدچارآنهضمدریاببلعیدآسانیبهراغذایتانتوانیدنمیاگر
مسووالنکالدو.کنددرمانوارزیابیاولیهدرمراحلرامشکلتانتا

:توده
بایدرابدننواحیسایروگردنوناحیه سردرغیرطبیعی پوستشدگیضخیمیاتودههرگونهلمسومشاهده

.کردمراجعهپزشکاطمینان بهحصولبرايوکردتلقیغیرطبیعی

رسانی موثر را می توان به این شکل خالصه کرد:کلید واژه هاي اطالع 

الکلمصرف و استعمال دخانیاتپرهیز از 
کنترل وزن

ورزش منظم
استفاده از ضد آفتاب

کاهش زمینه هاي استرس
پرهیز از رفتارهاي پرخطر جنسی

افزایش مصرف میوه ها و سبزي هاي تازه



کاهش مصرف غذاهاي چرب و شور
گوشت قرمزمصرف گوشت سفید به جاي 

مصرف لبنیات کم چرب به جاي انواع پرچرب

ن و جلب یلبا آن نیازمند برنامه ریزي مسئوسرطان یکی از مشکالت اصلی نظام سالمت در ایران است که مبارزه به طور کلی 
پویش "مشارکت مردم و سازمان هاي مردم نهاد است. به همین منظور در سال جاري نیز همچون سال هاي گذشته برنامه 

توسط اداره سرطان "با خود مراقبتی و امیدسرطان قابل پیشگیري و درمان است،"با شعار "ملی مبارزه با سرطان
اهمیت راهکارهاي تشخیص زودرس، عوامل خطر، خود مراقبتی، "با رویکرد.وزارت متبوعبیماري هاي غیر واگیردفتر مدیریت

کلیه دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور اقدام به فعالیت هاي آموزشی و ه است شدتهیه "اصالح باورهاي نادرستپیشگیري اولیه،
مطابق برنامه ریزي هاي به ومورد نظر نموده انداطالع رسانی ویژه گروه هاي مردمی، کارکنان بهداشتی از طریق تشکیل جلسه 

انجام بهمن هفتمتابهمن یکمفعالیت هاي یکپارچه اي در سطح دانشگاه هاي علوم پزشکی از تاریخ نظر استدر،عمل آمده
پذیرد.

گروه پیشگیري از بیماري هاي غیرواگیر


