وا حد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها
بیماری های غیرواگیر

استراتژی طبیعی برای کاهش خطر ابتال به سرطان پستان

ظرطاى پعتاى ؼایغ تریي ظرطاى در زًاى اظت)ّن در کؽَرّای در حال تَظؼِ ٍ ّن تَظؼِ یافتِ(تِ دًثال افسایػ اهیذ تِ زًذگی ،افسایػ ؼْرًؽیٌی ٍ رٍاج ؼیَُ زًذگی
غرتی ترٍز ظرطاى پعتاى در جْاى در حال افسایػ اظت .تٌاترایي تؽخیؿ زٍد ٌّگام تِ هٌظَر تْثَد تقا ،ظٌگ تٌای کٌترل ظرطاى پعتاى اظت.
در ترًاهِ تؽخیؿ زٍد ٌّگام ظرطاى پعتاى ،آگاّی از ػالئن ٍ ًؽاًِ ّا ٍ هراجؼِ تِ هَقغ ترای تؽخیؿ قطؼی ٍ درهاى الزم اظت.
هْوتریي ػالین ّؽذاردٌّذُ ظرطاى پعتاى هَارد زیر ّعتٌذ:
 -0تَدُ پعتاى یا ّر تغییر در ؼکل یا قَام
 -8تَدُ پعتاى تسرگ ؼًَذُ ،ثاتت یا ظفت
 -5هؽکالت دیگر پعتاى تا یا تذٍى تَدُ قاتل لوط از جولِ:
• تغییرات اگسهایی پَظت
• زخن

• فرٍرفتگی ًَک پعتاى
• تَدُ در زیر تغل

• پَظت پرتغالی

توده سرطانی

• ترؼح یک طرفِ از ًَک پعتاى تِ ٍیصُ ترؼحات خَى آلَد
شما ومی تواوید عوامل خطر ابتال به ایه سرطان ماوىد سه ،جىس ،وژاد

یا سابقه خاووادگی را مهار کىید اما استراتژی های دیگری برای پیشگیری از سرطان پستان در دسترس هستىد:

پرهیس از گوشت های فرآوری شده
در اکتثر ظال  ،8103ظازهاى جْاًی تْذاؼت

پرهیس از الکل

اػالم کردُ کِ گَؼت ّای فرآٍری ؼذُ اػن از

ًَؼیذى الکل خطر اتتال تِ ایي ظرطاى را  82درـذ

قطع کلی سیگار

ّات داگ ،ظَظیط ٍ شاهثَى ،کالثاض ٍ ...

افسایػ هی دّذ .تِ ّواى اًذازُ هْار هفرف الکل ٍ

تَتَى ٍ تٌثاکَ تا اًَاع ظرطاى ّا تخفَؾ ظرطاى

تاػث افسایػ خطر اتتال تِ ظرطاى رٍدُ تسرگ

اًتخاب ًَؼیذًی ّای ظالن هاًٌذ آب گازدار یا

پعتاى ارتثاط هعتقین دارد .خطر اتتال تِ ایي ظرطاى

هی ؼَد .ترخی از هطالؼات ًیس راتطِ هفرف

ًَؼیذًی ّای غیر الکلی خطر اتتال تِ ظرطاى پعتاى

در زًاى ظیگاری حتی زًاًی کِ قثل از اقذام تِ

گَؼت ّای فرآٍری ؼذُ ٍ اتتال تِ ظرطاى

را کاّػ هی دّذ

.

تارداری ظیگار هی کؽیذًذ 53 ،درـذ تیؽتر از زًاى

پعتاى را هطرح کردُ اًذ.

خوردن گیاهان بیشتر و گوشت کمتر
تِ طَر خاؾ ،خَردى ظثسیجات ٍ هیَُ
ّای رًگ رٍؼي ترای پیؽگیری از ظرطاى
پعتاى تَـیِ ؼذُ اظت .ایي دظتِ از
خَراکی ّا حاٍی رًگذاًِ ّای گیاّی تِ
ًام فالًٍَئیذّا ّعتٌذ کِ خاـیت ضذ
ظرطاى دارًذ .زیرگرٍُ فالًٍَئیذّا هَظَم

غیر ظیگاری اظت.

انجام هفتگی  033دقیقه ورزش
فؼالیت فیسیکی تیؽتر ،تا کاّػ خطر اتتال تِ ظرطاى پعتاى  ،تیوار یْای قلثی ،پَکی اظتخَاى ٍ دیگر اًَاع ظرطاى ّا
ارتثاط دارد .ػالٍُ تر ایي فؼالیت فیسیکی تْثَدی را در افراد هثتال تِ ظرطاى ظرػت هی تخؽذ .تِ ػٌَاى هثال یک
هطالؼِ در اکتثر ً 8103ؽاى داد زًاًی کِ تحت ؼیوی درهاًی ظرطاى پعتاى ّعتٌذ ،تا قرار گیری در یک ترًاهِ
ٍرزؼی هٌظن ،تْثَد چؽوگیر ظالهت جعوی ٍ رٍاًی را تجرتِ کردًذ .فؼالیت تذًی تِ ًفغ کیفیت زًذگی ٍ ظالهت کلی
در تازهاًذگاى ظرطاى پعتاى ًیس ّعت.

تِ فالًٍَل ٍ فالٍى در پیاز ،کلن ترٍکلی،

انجام  033دقیقه ورزش در هفته یک هدف خوب است.

تادهجاى ،کرفط ،کاَّ ،فلفل ،ظیة زهیٌی،

یکی از اثرات هفیذ فؼالیت تذًی کِ تِ هحافظت در تراتر ظرطاى پعتاى هٌجر هی ؼَد ،کاّػ چرتی تذى اظت .اـَال

گَجِ فرًگی ،ظیة ،پرتقال ،خرتسُ ،چای

تؼذ از دٍراى یائعگی ،چرتی هیل تِ ازدیاد در تذى زًاى دارد .یک ترًاهِ ظاالًِ ٍ هٌظن ٍرزغ ّای َّازی ترای کاّػ

ظیاُ ،قَُْ ،چای تاتًَِ ٍ ،تعیاری دیگر از

چرتی در زًاى یائعِ هی تَاًذ اثر حفاظتی در تراتر ظرطاى پعتاى ایجاد کٌذ.

گیاّاى هؼطر ٍجَد دارد.

