
 سرطان چیست ؟

سرطان تکثیرخارج از کنترل سلولهای بافتها و       

ارگانهای بدن است که تولید زیاد و  تخرخریخ             

کم منجربه زیاد شدن سلولها گشته و عخئمخم           

 موضعی و عمومی را به دنبال دارد.

 سرطان به چه عللی بوجود می آید؟

در بعضی از موارد، علت سرطان ژنتیکی و بخا            

سابقه خانوادگی می باشد ولی در اکثر مخوارد          

علت سرطان محیطی بوده و به عادات و سبک         

زندگی ناسالم افراد بر می گخردد. از مخملخه               

مصرف دخانیات مثل سیگار و قلیان، مصخرف         

الکل، مصرف زیاد مواد غذایی آماده، نداشختخ          

تحرک بدنی و افزایخ  وزن نخاشخی از آن،               

موامهه زیاد با نور آفتخا  ، اسختخری زیخاد،               

مصرف غذاهای پرنمک و پرچر  ، تمایخل بخه           

مصرف غذاهای سرخ کرده و کبابی، آلخودگخی          

هوا، مصرف مواد غذایی داغ، مصرف کم مخواد          

 غذایی تازه و  پر فیبر مثل میوه و سبزی.

 عالئم سرطان چیست ؟

بستگی به محل بیماری متفاوت است و می تواند         

بصورت عئمم عمومی مثل کاه  وزن ، خستگی        

و ضعف و بیحالی، بی اشتهایی و... موضعی باشخد.             

عئمم موضعی بستگی به عضو مبتئ دارد ولی هخر     

گونه تغییر در روند طبیعی بدن می بایست مخورد        

 تومه قرار گرفته و ارزیابی شود.

: دفخع خخون از ادرار و             عئمم شایع موضعی  

مدفوع، سرفه و خشونت و گرفتگی صخدا، سخو             

هاضمه و احسای پری در معده، تغییر در رنخ            

واندازه خال، اختئل بلع  ، تغییر در رن  و ظاهخر   

پوست،عدم بهبودی زخم، بزرگی طول کشخیخده         

غدد لنفاوی، زرد شدن اسکلرای چشم ، خخلخ             

خونی، ومود توده تغییر قوام و دفعات دفع مدفوع 

 و...

 

سرطان از نظر خانوادگی چه وضعییی یی         

 دارد؟

بعضی از سرطانها دارای زمینه ژنتیکی بخوده و          

الزم است بستگان درمه اول فرد مبتئ )برادر و         

خواهر و فرزند( تومه بخیخشختخری داشختخه و                

بررسیهای الزم را انجام دهند از ممله سرطخان         

 پوست، سرطان روده بزرگ، سرطان معده و...

 چکار کنیم؟

در صورت بروز عئمم مرامعه نماییخم، سخبخک           

زندگی و عادات غذایی را اصئح کخنخیخم، در             

صورت داشت  سابقه خانوادگی بررسی انخجخام         

 دهیم.

% سرطانها قابل پیشگیری هستند. داشختخ           04

یک زندگی سالم با تغذیه ای مناس  و حختخی            

االمکان به دور از هر نخوع مخواد افخزودنخی و                

ترکیبات شیمیایی با چاشنی آرام  و به اضافه        

کمی ابتکار در ساخت  محیطخی شخاد و آرام          

برای یک زندگی ایم ، خود مراقبتهایی اسخت         



افراد یک خانواده را در بخرابخر انخواع و اقسخام                

بیماریها برصوص سرطان واکسینه می کند. اگر        

ذامقه تان خیلی با غذاهای خانگی میانه خخوبخی          

ندارد و به هزار و یک دلیل واهخی از مخملخه                

نداشت  وقت آشپزی ترمیح می دهید هفته ای        

دو ،سه بار غذای بیرون میل کنید یقی  بدانیخد          

خطر ابتئبه بیماری خاموش سرطان در انتخاخار    

شماست.پس از همی  امروز عادات غذایی خخود         

و از همه مهم تر سبک زندگی خود را تخغخیخیخر            

دهید.چون سالم زیست  تنها در خوردن نیسخت         

بلکه هر نوع رفتار وکردار غل  آدمی باعث بخروز          

 بیماری خاصی در بدن می شود.

انگور قرمز بروریخد    محققان وپزشکان معتقدند:     

چون ای  میوه سرشار از آنتی اکسیدان هایی است که        

 خطر ابتئ به سرطان را کاه  می دهد.

مصرف سیر و پیاز را به خاطر بوی بد آنها از دسخت               

ندهید. از گوشت قرمز فاصله بگیرید و کمتر کخبخا              

برورید. چیپس ممنوع. هر روز آبمیوه نرورید، بلخکخه            

 میوه طبیعی میل کنید.

دقخیخقخه در روز ،             04خوردن آسپیری  ، قدم زدن    

نوشیدن شیر، ایستادن بیشتر از نشستخ  و آ  پخز            

کردن گوشت ، خوردن کلم بروکلی آ  پز، نوشخیخدن           

چای سبز و استفاده از کرم های ضدآفختخا  هخم از               

ممله مواردی است که پزشکان بخه افخراد تخوصخیخه               

میکنند تا هر کس با خود مراقبتی بختخوانخد سخپخری            

 محکم در برابر حمئت سلولهای سرطانی ایجاد کند.

 منبع:  

مفاهیم و چالش های مراقبت از بیمار ) سررارا( ، پ سررسر راری                     

، پ ترجمه : مصطفری    8102داخلی و جراحی پ برونر و سودارث )          

 شوک ی و  همکارا( پ تهرا( پ جامعه نگر 
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