 افل زٍم  :فؼالیت تسًی هٌظن زاؽتِ تاؽیس

ٍاصُ عزطاى تِ فزآیٌس تکثیز کٌتزل ًؾسُ تافت ّا

 افل عَم ٍ :سى ذَز را زر حالت ایسُ آل
ًگِ زاریس

اطالق هی ؽَز .زر طی عال ّای اذیز ،تیواری

 افل چْارم  :تغذیِ عالن زاؽتِ تاؽیس
 افل پٌجن :ذَز را زر تزاتز ػفًَت ّا
هحافظت کٌیس
 افل ؽؾن :اس پَعت ذَز هحافظت کٌیس
 افل ّفتن  :زر هٌشل ٍ هحیط کار افَل
ایوٌی را رػایت کٌیس
 افل ّؾتن :سًسگی رٍاًی هؼٌَی عالوی
زاؽتِ تاؽیس
 افل ًْن :سًسگی اجتواػی عالوی زاؽتِ
تاؽیس
 افل زّن  :زر فَرت زارا تَزى ػالین ّؾسار
زٌّسُ سیز تِ پشؽک هزاجؼِ کٌیس:
 اتتالی تِ عزطاى زر الَام زرجِ یک
 تغییز زر ذال ّای پَعتی
 سذن ّای تسٍى تْثَز

ّای غیزٍاگیز تِ زالیل هتؼسز ،تِ هْوتزیي ػلت
هزگ ٍ هیز تؾز زر عطح جْاى تثسیل ؽسُ اًس کِ
کؾَر ػشیشهاى ًیش اس ایي ًظز هغتثٌی ًیغت تِ
طَریکِ زٍ عَم هزگ ٍ هیز هززم ایزاى ًاؽی اس

پیشگیزی اسسزطان با خود

عزطاى ،زٍهیي جایگاُ تؼس اس تیواری ّای للثی

مزاقبتی

تیواری ّای غیزٍاگیز اعت کِ زر ایي هیاى
ػزٍلی را تِ ذَز اذتقاؿ هی زّس .طثك اعٌاز
عاسهاى جْاًی تْساؽت ،اس  04زرفس عزطاى ّا
هی تَاى پیؾگیزی کزز ٍ هَارزی ّن کِ لاتل
پیؾگیزی ًیغتٌس ،اگز زر عایِ ذَزهزالثتیً ،گاُ
اهیسٍاراًِ تِ اثز ترؾی رٍػ ّای تؾریقی ٍ
زرهاًی ٍ هزاجؼِ تِ هَلغ ،سٍزٌّگام تؾریـ زازُ

واحد آموسش سالمت

ؽًَس ،زرهاى پذیز تزًس.

اصول ده گاوه در پیشگیزی اس
سزطان:
 افل اٍل  :اس هقزف زذاًیات پزّیش کٌیس

مزكش آموسشی و درماوی شهید رجايی
تلفه تماس 320-00074333 :
بهمه ماه 5033

زاؽ ،ػسم هقزف هؾزٍتات الکلی ،اجتٌاب اس چالی

 -فؼالیت تسًی ًیش زر کاّؼ تزٍس عزطاى رٍزُ

ٍ فؼالیت فیشیکی هٌظن ٍ هساٍم ،اعتفازُ اس غالت

هَثز

اعت.

کاهل ٍ عثَطزارٍ ،اکغیٌاعیَى ػلیِ ّپاتیت تی

 -چزتی سیاز ٍ رصین غذایی ٍ چزتی ّای اؽثاع ٍ

ٍ زر رٍسّای آفتاتی اعتفازُ اس کالُ ،ػیٌک،

حیَاًی زر احتوال افشایؼ ؽیَع عزطاى پزٍعتات

لثاطّای زارای پَؽؼ کاهل ٍ ّوچٌیي اعتفازُ

هَثزًس.

ؽٌاذتِ

ؽسُ

هیرًٍس.






اذتالل تلغ یا عَء ّاضوِ طَالًی
اعتفزاؽ یا عزفِ ذًَی
اعْال یا یثَعت طَالًی
ذًَزیشی غیز طثیؼی ازرار ،هسفَعٍ ،اصىًَ ،ک
پغتاى
تی اؽتْایی یا کاّؼ ٍسى تی زلیل

پیشگیزی اس ابتال به سزطان ،بهتزيه
روش بزای پیزوسی بز آن است.

عوامل غذايی موثز در پیشگیزی اس اوواع
سزطان :

 -رٍػ ّای طثد ٍ ًگْساری هَاز غذایی ًیش زر

اجتٌاب اس هقزف زذاًیات ٍ تزک آى ،هقزف

ایي سهیٌِ هَثزًس .رٍػ ّای ًازرعت طثد هاًٌس

عثشیجات ٍ هیَُّای تاسُ پٌج تار زر رٍس ،رػایت

زٍززازىً ،وک عَز کززى ،حزارت زازى ؽسیس

تْساؽت هَازغذایی ٍ اجتٌاب اس آلَزگی لارچی ٍ

هَاز غذایی تا ایجاز تزکیثات عزطاى سا هَجة

هیکزٍتی ،تؼسیل هقزف غذاّای ًوکعَز،

افشایؼ ؽیَع عزطاى هی ؽَز.

پزًوک ٍ عزخکززًی ٍ تؼسیل هقزف گَؽت لزهش
ٍ گَؽتّای فزآٍری ؽسُ هاًٌس عَعیظ ٍ
کالثاط اس جولِ هَارز پیؾگزی اس عزطاى اعت.تِ

با آرزوي سالمتي براي شما

طَالًی هست



اس کزمّای هحافظت کٌٌسُ اس پَعت ٍ ضسآفتاب اس
زیگز ًکات تاسزارًسُ اس تزٍس عزطاى تِ ؽوار

 تَزُ زر ّز جای تسى عزفِ یا گزفتگی فسای

ػالٍُ ػسم هقزف ًَؽاتِّای گاسزار ٍ غذاّای

 عثشی ّا تِ ٍیضُ عثشی ّای تزگ عثشَّ ،یجٍ هیَُ ّا هٌجز تِ کاّؼ هَارز اتتال تِ عزطاى
ریِ ،هؼسُ ٍ رٍزُ هی ؽًَس .اس آى جا کِ ػَاهل
غذایی ػلت حسٍز  04زرفس اس هَارز اتتال تِ
عزطاى را زر کؾَرّای غزتی تؾکیل هی زّس هی
تَاى گفت رصین غذایی پظ اس زذاًیات زٍهیي
ػاهل لاتل پیؾگیزی اس عزطاى تِ ؽوار هی آیس.

