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ِ ٍ ایشاى سشطاى دس ضشق هذیتشًا

 ًِدس هٌطقِ ضشق هذیتشا
o چْاسهیي عاهل هشگ ٍهیش

o 181: افضایص هشگ ٍ هیش 2020تا سال  %

(است% 104هتَسط جْاًی )       

 دس ایشاى
o 1389دس سال  ّضاس هَسد جذیذ 90بیص اص

o(اص کل علل% 14) سَهیي علت هشگ ٍهیش

o  ویي  دلیل باس بیواسیضط  

   



ی هرداىسرطاى ّای شایع در  ایرًا
درصد تعداد وام

13/4% 5603 پوست

12/4% 5192 معده

10% 4184 پروستات

8/3% 3495 مثاوه

8/2% 3445 کولورکتال
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ی زًاىسرطاى ّای شایع در  ایرًا
درصد تعداد وام

23/8% 8070 پستان

9/5% 3218 پوست

7/8% 2641 کولورکتال

6/6% 2238 معده

4/4% 1484 لوکمی
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ی هرداى ٍ زًاىسرطاى ّای شایع در  ایرًا
درصد تعداد وام

11/6% 8821 پوست

10/9% 8239 پستان

9/8% 7430 معده

8% 6086 کولورکتال

5/6% 4258 مثاوه
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(در صد ّسار جوعیت)هقایسِ برٍز سالیاًِ سرطاى 

ایران جهان

بروز جمعیت

134 هرداى

128 زًاى

متوسط بروز جهاوی جمعیت

205 هرداى

165 زًاى

هیساى برٍز سالیاًِ سرطاى در ایراى کوتر از هتَسط جْاًی است
...اها



سًٍذ بشٍص ٍ هشگ ٍ هیش سشطاى دس جْاى

(میلیون وفر)مرگ و میر سالیاوه  (میلیون وفر)بروز سالیاوه و شیوع 
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از ایي افسایش برٍز ٍ هرگ ٍ هیر در کشَرّای در حال تَسعِ رخ هی دّد% 70بیش از 



ًٍد  ِ ر فر ب ر صدّسارً  ِ ازایّ  ِ ب ٍ هرد در برٍز سالیًا ایراىتفكیك زى 
 89-1384



آیا سشطاى دس ایشاى ًیض سٍ بِ افضایص است؟

دومیه عامل مرگ ومیر

 یبرابر دوافسایش 

1391سال 
هسار 85 

http://globocan.iarc.fr/

 1409سال 
هسار 155



ِ افضایص است؟ چشا سشطاى سٍ ب



افسایش سي جوعیت

ایران جهان

سرطاى ارتباط هستقین با افسایش سي جوعیت دارد

متوسط امید به زودگی
سال 71 

سال 58: 1979در سال 
سال 74: 2012در سال 



َاهل هحیطی در ایراى شرایط شیَُ زًدگی ٍ ع

عوامل محیطی شیوه زودگی

؛ هیساى هصرف اًرشی

(1900در برابر ) کیلَگرم 2800

؛ Co2سراًِ تَلید گاز 

(4/6در برابر )تي  7

ذرات هعلق؛

( 60در برابر )هیكرٍگرم  115

%90ٍعدُ هیَُ؛  5عدم هصرف 

%40فعالیت بدًی کن؛ 

%50افسایش ٍزى؛ 

%50کلسترٍل باال؛ 

Iran STEPS Survey 2009  , WHO 2010 , World Bank



باس سشطاى دس جْاى

2010 2008

دالر تریلیَى 1.16 هیلیاسد دالس  895 ّسیٌِ سالیاًِ سرطاى

2% 1/5% آى از تَلید ًاخالص جْاًی سْن

 .است ًطذُ گشفتِ ًظش دس هشاقباى ٍ خاًَادُ بش سشطاى اص ًاضی ّای ّضیٌِ هحاسبِ ایي دس•

.است قلبی بیواسیْای اقتصادی ّای ّضیٌِ اص بیطتش %19 سشطاى ّای ّضیٌِ•

  تطخیص پیطگیشی، با (هشگ هیلیَى 3/7 تا 2/4) ّا سشطاى اص ًاضی هشگ دٍم یک تا سَم یک•
  هی سخ هتَسط ٍ کن دسآهذ با کطَسّای دس آًْا %80 کِ ّستٌذ پیطگیشی قابل دسهاى ٍ صٍدٌّگام

   .دّذ

  200 تا 100 کشد هی گزاسی سشهایِ سشطاى دسهاى ٍ صٍدٌّگام تطخیص پیطگیشی، دس جْاى اگش•
.کشد هی رخیشُ دالس هیلیاسد



باس سشطاى دس ایشاى

دست اص هَجب (ًاتَاًی) هستقین غیش ٍ (هشگ) هستقین طَس بِ سشطاى  
.ضَد هی ایشاى دس عوش سال ّضاس 450 سفتي

21 ایشاى دس ًفش ّش اصای بِ سشطاى اثش دس سفتِ دست اص سالْای هتَسط  
.است سال



باس سشطاى دس ایشاى

اساس بش GDP= 6000  هیلیاسد 2/8 :ایشاى دس سشطاى هستقین غیش ٍ هستقین ّضیٌِ ،$
(تَهاى هیلیاسد 8500) دالس

ٌِ(تَهاى هیلیاسد 2400) دالس هیلیَى 800 :سشطاى  (دسهاى) هستقین ّای ّضی
دالس هیلیَى 200 :جشاحی

ٍ(تَهاى هیلیاسد 1200) دالس هیلیَى 400 :داس 

ٌِدالس هیلیَى 200 :جاًبی ّای ّضی

صهیٌِ پیطگیشی، تطخیص صٍدٌّگام ٍ دسهاى سشطاى،  با سشهایِ گزاسی دس 
هیلیالسد تَهاى دس سال رخیشُ کشد  1200هی تَاى حذٍد 



باس سشطاى دس ایشاى 

oٌِایشاى دس داسٍّا کل ّضی

oٌِ(%15) سشطاى داسٍّای ّضی

o(%83) دٍلت تَسط پشداخت
تَهاى هیلیاسد 763 :(%63) ّا بیوِ پشداخت•

تَهاى هیلیاسد 246 :(%20) بْذاضت ٍصاست پشداخت•

تَهاىهیلیاسد  8000

تَهاىهیلیاسد  1200

تَهاىهیلیاسد  1000

(1392هحاسبِ ضذُ دس سال )بش اساس گضاسش ساصهاى غزا ٍ داسٍ 



  ٞب َ ثبفت ٞب ٞٓ ا٘ذاْ ثذٖ سا٣ٔ  . ؿشٚع ٣ٔ ؿٛد( ٚاحذ ػبص٘ذٜ ثبفت ٞب)دس ػّٛ
َ ٞب سؿذ ٣ٔ وٙٙذ ٚ تمؼ٥ٓ ٣ٔ ؿٛ٘ذ تب ٕٞضٔبٖ ثب ٥٘بص ثذٖ   ػبص٘ذ دس حبِت ػبد٢، ػّٛ

َ ٞب٢ جذ٤ذ ا٤جبد وٙٙذ َ ٞب٢ جذ٤ذ  . ػّٛ َ ٞب پ٥ش ٣ٔ ؿٛ٘ذ، ٣ٔ ٥ٔش٘ذ، ٚ ػّٛ ٚلت٣ ػّٛ
.جب٢ آٟ٘ب سا ٣ٔ ٥ٌش٘ذ

ٞب٢ جذ٤ذ ٚلت٣ ثذٖ ثٝ . ثؼض٣ ٚلت ٞب، ا٤ٗ فشا٤ٙذ ٔٙظٓ دچبس اختالَ ٣ٔ ؿٛد َ ػّٛ
َ ٞب٢ پ٥ش ٞٓ صٔب٣٘ وٝ ثب٤ذ ث٥ٕش٘ذ ٣ٕ٘ ٥ٔش٘ذ .  آٟ٘ب احت٥بج ٘ذاسد تـى٥ُ ٣ٔ ؿٛ٘ذ، ٚ ػّٛ

َ ٞب٢ اضبف٣ ٤ه تٛدٜ اص ثبفت ثٝ ٘بْ ثبفت صائذ ٤ب تٛٔٛسسا تـى٥ُ ٣ٔ دٞٙذ .ػّٛ

  ػشا٘جبْ پ٥ـشفت تٛٔٛس ثبا٤جبداختالَ ضؼ٥ف تبؿذ٤ذ تٟبجٓ ثٝ ثبفت ٞب٢
ػٕذتب ث٥ٕبس٢  .ٔجبٚسٚدسٟ٘ب٤ت ٌؼتشؽ ثٝ ٔٙبعك د٤ٍشثذٖ حبكُ ٣ٔ ؿٛد

دساثشتٕبع افشادثبٔبدٜ ػشعبٖ صاثشاثشاػتٙـبق خٛسدٖ ٚآؿب٥ٔذٖ ٚٔٛاجٟٝ دسٔحُ 
وبس٤بٔح٥ظ ثٛجٛد ٣ٔ آ٤ذٚػبدت فشد٢ ٘ظ٥شاػتؼٕبَ ػ٥ٍبسٚسط٤ٓ غزا٣٤ دسٔمب٤ؼٝ 

ؿٙبػب٣٤ ثؼ٥بس٢ .ثبػٛأُ ط٘ت٥ى٣ اسث٣ ٘مؾ ٞب٢ ثضسٌتش٢ دسات٥ِٛٛط٢ ػشعبٖ داس٘ذ
.اصا٤ٗ فبوتٛسٞب ٥ٔتٛا٘ذدسوٙتشَ ػشعبٖ ٘مؾ پب٤ٝ ا٢ داؿتٝ ثبؿذ

http://www.ncii.ir/


پیطگیزی اسسزطاى:

 پ٥ـ٥ٍش٢ ٤ؼ٣ٙ حزف ٤ب ثٝ حذالُ سػب٘ذٖ تٕبع ثبػٛأُ ػشعبٖ صا
.ٚؿبُٔ وبٞؾ تبث٥شپز٤ش٢ فشد ثٝ آثبسچ٥ٙٗ ػٛا٣ّٔ ٣ٔ ثبؿذ

 ٝثبسفؼ٣ّ ٚثبِمٜٛ ػشعبٖ ٘بؿ٣ اصدخب٥٘بت چٙبٖ ص٤بداػت و
ٞشوـٛس٢ ثب٤ذدسجًٙ ػ٥ّٝ ػشعبٖ ث٥ـتش٤ٗ ا٤ِٛٚت ساثٝ وٙتشَ 

.دخب٥٘بت ثذٞذ



کطف سٍدٌّگام سزطاى:

 ٓوـف صٚدٍٞٙبْ  ؿبُٔ تـخ٥ق ػش٤غ دسجٕؼ٥ت داسا٢ ػال٤
.ثب٣ٙ٥ِ ٚغشثبٍِش٢ دسجٕؼ٥ت ثذٖٚ ػالٔت أبدسخغش٣ٔ ثبؿذ

 ٝافضا٤ؾ آٌب٣ٞ اصػال٤ٓ ػشعبٖ دسوـف ث٥ٕبس٢ دسٔشاحُ ا٥ِٚ
٘مؾ داسددسجب٣٤ وٝ تؼت ٞب٢ تـخ٥ق ػشعبٖ دسٔٙبعك خبف 

ثذٖ دسدػتشع ثٛدٜ ٚتؼ٥ٟالت ٞٓ ٔٙبػت ثبؿذ غشثبٍِش٢ افشاد 
ظبٞشاػبِٓ ٥ٔتٛا٘ذػشعبٖ سادسٔشاحُ ا٥ِٚٝ ٚٔمذٔبت٣ ٘ـبٖ 

دٞذوـف ا٥ِٚٝ فمظ صٔب٣٘ ٔٛثشاػت وٝ ثبدسٔبٖ ٔٙبػت ٔشتجظ 
.ؿٛد



تطخیع ٍدرهاى سزطاى:

 تـخ٥ق ػشعبٖ ا٥ِٚٗ ٔشحّٝ دسٔبٖ اػت ٚثٝ ٔجٕٛػٝ ا٢ اص
اسص٤بث٥ٟب٢ دل٥ك و٥ٙ٥ّى٣ ٚسٚؽ ٞب٢ تـخ٥ل٣ ؿبُٔ ا٘ذٚػىٛپ٣ 

تل٤ٛشثشداس٢ ٥ٞؼتٛپبتِٛٛط٢ ػ٥تِٛٛط٢ ٚٔؼب٤ٙبت ثب٣ٙ٥ِ 
پغ اص تـخ٥ق ضشٚس٢ اػت وٝ اصٔشحّٝ ػشعبٖ ٔغٕئٗ .٥٘بصداسد

ؿذ ص٤شاٞذف اك٣ّ وٕه ثٝ ا٘تخبة دسٔبٖ تؼ٥٥ٗ پ٥ؾ آ٣ٌٟ 
.ٚاػتب٘ذاسدوشدٖ ٚعشاح٣ پشٚتىُ ٞب٢ تحم٥م٣ دسٔبٖ اػت

 اٞذاف ا٥ِٚٝ دسٔبٖ ػشعبٖ س٤ـٝ و٣ٙ ث٥ٕبس٢ افضا٤ؾ عَٛ ػٕش
.ٚثٟجٛدو٥ف٥ت ص٘ذ٣ٌ اػت



کارتزدضیَُ سًذگی درکٌتزل سزطاى

تی عذالتی اجتواعی ٍاقتػادی
 ػشعبٖ ٚػب٤شث٥ٕبس٤ٟب٢ ٔضٔٗ استجبط تٍٙبت٣ٍٙ ثبٚضؼ٥ت اجتٕبػ٣

اػتؼٕبَ دخب٥٘بت جب٤ٍض٣ٙ٤ ٥ٜٔٛ ٚػجض٤جبت .ٚالتلبد٢ داسد
ثبغزاٞب٢ پشچشة وٓ ف٥جش وبٞؾ فؼب٥ِت ف٥ض٤ى٣ ٚٚاثؼت٣ٍ ثٝ 

.ٔحلٛالت دخب٥٘بت اِىُ دسٌشٟٚٞب٢ ثبتحل٥الت وٓ ث٥ـتشاػت
فاکتَرّای تیَلَصیک ٍصًتیک
ثبسٔتمبثُ ث٥ٗ آتغ٥٥شات ػ٣ِّٛ ٔـخلٝ ػشعبٖ ثبدسجبت ٔتفبٚت٣ اص

غبص ٣ٔ ؿٛدٌشچٝ ػٛأُ ٥ٔضثبٖ آفبوتٛسٞب٢ ٥ٔضثبٖ ٚػٛأُ خبسج٣ 
ثجضطٖ ٞبدسا٤جبدث٥ٕبس٢ ٘مؾ داس٘ذأبثبثت ؿذٜ وٝ ثشخ٣ اصاٟ٘ب ٥٘ض 

ػشعبٟ٘ب٢ ؿب٤غ دػتٍبٟٞب٢ .تبحذ٢ تحت تبث٥شػٛأُ ط٘ت٥ه ٞؼتٙذ
اختلبك٣ جٙؼ٣ خلٛكبپؼتبٖ سحٓ ٚتخٕذاٖ ٚپشػتبت تحت 

.تبث٥شػغح ٞٛسٟٔٛ٘ب٢ جٙؼ٣ ٣ٔ ثبؿذ



َاهل خطز خارجی سزطاى :ع
هاًٌذاشعِ خَرشیذ ٍاشعِ یًَیشاى: فیزیکی
بٌشٍپیزیي-3ًفتیل اهیي-2ًظیزکلیزیذٍیٌیل : شیمیایی
هاًٌذٍیزٍس ّپاتیت ب ٍٍیزٍس پاپیلَهای اًساًی: بیولوژیکی
هیَُ ٍسبشیجات حاٍی هَادی است کِ درهقابل بزخی سزطاًْا هقاٍهت ایجاد هی  : فاکتورهای غذایی

کٌذّوچٌیي هقادیزسیادهحصَالت حیَاًی دررصین غذایی ًظیزگَشت قزهش خطزسزطاى کَلَرکتال ٍاحتواال  
.پستاى راافشایش هی دّذ

شغل:
اًگیشُ شٌاسایی سزطاًْای شغلی اسسِ فاکتَراصلی بذست اهذُ است:
1-افشایش تَاًایی درتشخیص ًٍشاى دادى خطزات شغلی
2-فشارّای اجتواعی
3-رشذفشایٌذُ رًٍذصٌعتی شذى ٍتواس ّوشهاى کارگزاى باسزطاًْای فیشیکی ٍشیویایی
  دربیي صٌایعی کِ درآى شَاّذی اس خطزسزطاى سایی ٍجَدداردشغل ّای کشاٍرسی ساختواى ساسی کشتی

.ساسی ًفت خام فلشات ٍالستیک را هیتَاى ًاهبزد
آلودگی آب وهوا:
  هَادسایذسوی درًتیجِ رًٍذصٌعتی شذى ٍاًبارساسی عوذی ٍغیزعوذی درَّا ٍبِ داخل آبْای سطحی

.ٍسیزسهیٌی آساد هیشَد



:پیطگیزی اسسزطاى

-وٙتشَ دخب٥٘بت
-ِٓسط٤ٓ غزا٣٤ ػب
- فؼب٥ِت ف٥ض٤ى٣ ٚپش٥ٞضاصچبل٣
-ُوبٞؾ ٔلشف اِى
-وبٞؾ تٕبع ٞب٢ ؿغ٣ّ ٚٔح٥غ٣ ثبٔٛادػشعبٖ صا
-ٚاوؼ٥ٙبػ٥ٖٛ ػ٥ّٝ ٞپبت٥ت ة
-ٔجبسصٜ ػ٥ّٝ ؿ٥ؼتٛصٔب
-اجتٙبة اص ٔجبٚست عٛال٣٘ ثبخٛسؿ٥ذ
-ٖآٔٛصؽ ثٟذاؿت دسثبسٜ ػٛأُ جٙغ ٚت٥ِٛذٔث٣ّ ٕٞشاٜ ثبػشعب





:رصین غذایی

 ٔلشف ٥ٜٔٛ ٚػجض٤جبت ٥ٔضاٖ ثشٚصػشعبٖ وِٛٛسوتبَ ساوبٞؾ
اثشات حفبظت٣ ٔلشف ٥ٜٔٛ ٞبٚػجض٤ٟب احتٕبال ثٝ ػشعبٟ٘ب٢ .٥ٔذٞذ

.دٞبٖ ٔش٢ ٔؼذٜ ٥٘ض ٔشثٛط ٣ٔ ؿٛد
 ساثغٝ ل٢ٛ ث٥ٗ ٔلشف غزا٢ چشة ٚٚلٛع ػشعبٟ٘ب٢ پؼتبٖ پشػتبت

ٔلشف ٌٛؿت لشٔض ٔخلٛكب ٌٛؿت .سحٓ تخٕذاٖ ٚوِٖٛٛ داسد
تمش٤جبدستٕبْ ػشعبٟ٘ب٣٤ .پشٚسدٜ خغشػشعبٖ وِٖٛٛ ساافضا٤ؾ ٥ٔذٞذ

وٝ دسآٟ٘ب تبث٥شٔلشف ٌٛؿت ػف٥ذ٤بٔب٣ٞ اسص٤بث٣ ؿذٜ اػت ٥ٞچٍٛ٘ٝ 
.افضا٤ؾ خغش٢ پ٥ذا٘ـذ

 ٔغبِؼبت ٘ـبٖ ٥ٔذٞذوبٞؾ ٚلٛع ػشعبٖ ٔؼذٜ ٔشثٛط ثٝ تغ٥٥ش
ٔخلٛكب وبٞؾ ٕ٘ه ػٛدوشدٖ ٤بتشؿ٣ .دساٍِٛٞب٢ غزا٣٤ ٣ٔ ثبؿذ 

ا٘ذاختٗ ٤بدسآة ٕ٘ه خٛاثب٘ذٖ ثشا٢ ٍٟ٘ذاس٢ غزاٞب افضا٤ؾ اػتفبدٜ 
.  اص ٔٙجٕذػبص٢ ٚافضا٤ؾ ٔلشف ٥ٜٔٛ ٚػجض٤جبت دسػبَ





آلَدُ کٌٌذُ ّا:
 ٖثشخ٣ ٔٛادوٝ ثغٛسعج٥ؼ٣ دسغزاٚجٛدداسدٚثشخ٣ د٤ٍشٍٞٙبْ آِٛدٜ وشد

ثٝ ػالٜٚ .غزادسآٖ ا٤جبد ٣ٔ ؿٛدداسا٢ پتب٘ؼ٥ُ ػشعبٖ صا٣٤ ٣ٔ ثبؿذ 
غزإٔىٗ اػت تٛػظ ٔٛادؿ٥ٕ٥ب٣٤ وٝ لبدسثٝ ا٤جبدػشعبٖ ٣ٔ ثبؿذآِٛدٜ 

(ٔثُ وپه فٙذق. )ؿٛد
هَادافشٍدًی:
 ً٘ٔٛاد٢ وٝ ثٝ غزااضبفٝ ٣ٔ ؿٛدثٝ ػٙٛاٖ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ٤بثشا٢ ا٤جبد س

.ٕٔىٗ اػت ػشعبٖ صاثبؿذ



(اغالح عادت ّای غذایی)پیطگیزی اسسزطاى
1- ٜٚپش٥ٞضاصافضا٤ؾ ٚصٖ  25تب 18/5حفظ ؿبخق تٛدٜ ثذ٣٘ دس ٔحذٚد

دسثضسٌؼبالٖ
2-ٓؿشوت دسفؼب٥ِتٟب٢ ٚسصؿ٣ ٔٙظ
3-لغغ ٔلشف ٘ٛؿ٥ذ٣٘ ٞب٢ اِى٣ّ
4-ثٝ حذالُ سػب٘ذٖ افالتٛوؼ٥ٗ دسغزاٞب
5-لغغ ٔلشف ٔب٣ٞ دٚد٢  ٚغزاٞب٢ پشٚسدٜ ؿذٜ ثبٕ٘ه
6- ٌشْ ٥ٜٔٛ ػجض٢ 400داؿتٗ سط٤ٓ غزا٣٤ وٝ ؿبُٔ حذالُ ٔلشف

.دسسٚصثبؿذ
7- افشاد٢ وٝ ٥ٌبٞخٛاس٥٘ؼتٙذتٛك٥ٝ ٣ٔ ؿٛد وٝ ثغٛسٔتؼبدَ ٚوٕتش ٌٛؿت

فشاٚس٢ ؿذٜ ٔثُ ػٛػ٥غ وبِجبع ٌٛؿت ٕ٘ه صدٜ خٛن ٕٞجشٌش ٚغ٥شٜ 
ٌٛؿت ٔبو٥بٖ ٚٔب٣ٞ ثٝ جض ٔب٣ٞ ٕ٘ه ػٛدؿذٜ .ٌٚٛؿت لشٔض ٔلشف وٙٙذ

٥ٞچ ساثغٝ ا٢ ثبافضا٤ؾ احتٕبَ ػشعبٖ ٚجٛد٘ذاسد
8-غزا٤ب٘ٛؿ٥ذ٣٘ ثؼ٥بسداؽ سألشف ٘ى٥ٙذ.







َلَى ٍ رکتَم سزطاى ک

آٟ٘ب ٤ه ٔجشا٢ ثّٙذ . وِٖٛٛ ٚ سوتْٛ ثخؾ ٞب٣٤ اص دػتٍبٜ ٞبضٕٝ ٞؼتٙذ
تب  1وِٖٛٛ حذٚد . ٚ لبثُ ا٘ؼغبف سا ثٝ ٘بْ سٚدٜ ثضسي تـى٥ُ ٣ٔ دٞٙذ

.ثضسي، ٚ سوتْٛ چٙذ ػب٘ت٣ ٔتش ا٘تٟب٣٤ آٖ اػت  ٔتش اثتذا٢ سٚدٜ 1.5
وِٖٛٛ ٔٛاد . غزا٢ ٥ٕ٘ٝ ٞضٓ ؿذٜ اص سٚدٜ وٛچه ٚاسد وِٖٛٛ ٣ٔ ؿٛد

( ٔذفٛع)غزا٣٤ ٚ آة سا اص غزا جذا وشدٜ ٚ ثم٥ٝ سا تجذ٤ُ ثٝ ٔٛاد صائذ 
ٔٛاد صائذ اص وِٖٛٛ ػجٛس ٣ٔ وٙذ ٚ ٚاسد سوتْٛ ٣ٔ ؿٛد ػپغ اص ساٜ . ٣ٔ وٙذ

.ٔمؼذ اص ثذٖ خبسج ٣ٔ ؿٛ٘ذ





عَاهل خطزسا
 سال   50سي تاالی
  پَلیپ ّای کَلَرکتال
 کَلَرکتال   سزطاىساتقِ خاًَادگی
 تغییزات صًتیک
 سزطاىساتقِ ضخػی
  کَلیت اٍلسزاتیَ یا تیواری کَلَى
 خػَظ  )هطالعات ًطاى هی دّذ کِ رصین ّای غذایی تا چزتی تاال : رصین غذایی ِ ت

کَلَرکتال را   سزطاىٍ کلسین، فَالت، ٍ فیثز پاییي هوکي است خطز ( چزتی حیَاًی
ّوچٌیي، تعضی هطالعات ًطاى هی دّذ کساًی کِ در رصین غذایی خَد کن تز . سیاد کٌذ

  سزطاىاس هیَُ ٍ سثشی ّا استفادُ هی کٌٌذ هوکي است در هعزؼ خطز تیص تز 
.کَلَرکتال قزار داضتِ تاضٌذ

  سیگار کطیذى

http://www.ncii.ir/
http://www.ncii.ir/
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غزتالگزی

 ٚ لجُ اص  ػشعبٖآصٔب٤ؾ ٞب٢ غشثبٍِش٢ ثشا٢ پ٥ذا وشدٖ پ٥ِٛپ ٞب
پ٥ذا وشدٖ ٚ . ا٤ٙىٝ ػالئ٣ٕ ٚجٛد داؿتٝ ثبؿذ ثٝ پضؿه وٕه ٣ٔ وٙذ

.وِٛٛسوتبَ پ٥ـ٥ٍش٢ وٙذ ػشعبٖخبسج وشدٖ پ٥ِٛپ ٞب ٕٔىٗ اػت اص 
 ػب٣ٍِ ٚ ٔؼٗ تش ثب٤ذ غشثبٍِش٢ ؿٛ٘ذ 50افشاد دس د١ٞ.
 آسهایص خَى هخفی در هذفَع(FOBT)
  سیگوَئیذٍسکَپی
کَلًََسکَپی
 تا کٌتزاست دٍگاًِ ( تٌقیِ)تارین اًوا
  هعایٌِ اًگطتی رکتَم

http://www.ncii.ir/
http://www.ncii.ir/


عالئن

داؿتٗ اػٟبَ ٤ب ٤جٛػت  .
ٜاحؼبع ػذْ تخ٥ّٝ وبُٔ سٚد .
 ٖٛدس ٔذفٛع( لشٔض سٚؿٗ ٤ب خ٣ّ٥ ت٥شٜ)د٤ذٖ خ .
ثبس٤ه تش اص ٔؼَٕٛ ؿذٖ ٔذفٛع  .
داؿتٗ صٚس پ٥چ ٤ب ٌشفت٣ٍ ػضال٣٘ ٔذاْٚ، ٤ب احؼبع پش٢ ٤ب ٘فخ  .
وبٞؾ ٚصٖ ثذٖٚ د٥ُِ ٔـخق  .
احؼبع خؼت٣ٍ ؿذ٤ذ دائ٣ٕ  .
داؿتٗ حبِت تٟٛع ٤ب اػتفشاؽ  .



تطخیع 

 ٔؼب٤ٙٝ ثب٣ٙ٥ِ
ثشداس٢ ٝ ٕ٘ٛ٘
آسهایص خَى
کَلًََسکَپی
  سًََگزافی داخلِ رکتَهی
  ٌِعکس اضعِ ایکس اس قفسِ سی
اسکي .تی.سی(CT ScanٍMRI





  درهاى
 ٝثؼض٣ . وِٖٛٛ ثب جشاح٣ دسٔبٖ ٣ٔ ؿٛ٘ذ ػشعبٖث٥ؾ تش ث٥ٕبساٖ ٔجتال ث

ث٥ٕبساٖ، ٞٓ جشاح٣ ٚ ٞٓ ؿ٣ٕ٥ دسٔب٣٘ ٣ٔ ؿٛ٘ذ ٚ ثؼض٣ اص وؼب٣٘ وٝ 
.٣ٔ ؿٛ٘ذ( ص٤ؼت ؿٙبخت٣)ث٥ٕبس٢ پ٥ـشفتٝ داس٘ذ دسٔبٖ ث٥ِٛٛط٤ه 

 ٞب٢ ٔٛضؼ٣ ٞؼتٙذ :درهاى هَضعی ٖ ا٤ٗ . جشاح٣ ٚ پشتٛدسٔب٣٘، دسٔب
ٖ ٞب ثبفت ٞب٢  سا دس وِٖٛٛ ٤ب سوتْٛ ٤ب ٘ضد٤ه آٟ٘ب، اص ثذٖ  ٣ػشعب٘دسٔب
وِٛٛسوتبَ ثٝ ػب٤ش ٘مبط ثذٖ  ػشعبٖصٔب٣٘ وٝ . ث٥ٕبس خبسج ٣ٔ وٙٙذ

ٌؼتشؽ پ٥ذا وشدٜ ثبؿذ، اص دسٔبٖ ٔٛضؼ٣ ثشا٢ وٙتشَ ث٥ٕبس٢ دس ٕٞبٖ 
.  ٘مبط ٔـخق اػتفبدٜ ٣ٔ ؿٛد

 ؿ٣ٕ٥ دسٔب٣٘ ٚ دسٔبٖ ث٥ِٛٛط٤ه  ( :فزاگیز)درهاى سیستویک
ٖ ٞب٢ ػ٥ؼت٥ٕه ٞؼتٙذ( ص٤ؼت ؿٙبخت٣) داسٚٞب ٚاسد جش٤بٖ خٖٛ . دسٔب

.  سا دس ػشتبػش ثذٖ ٘بثٛد ٤ب ٟٔبس ٣ٔ وٙٙذ ػشعب٣ٖٔ ؿٛ٘ذ ٚ 

http://www.ncii.ir/
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ٔؼذٜ ػض٢ٛ تٛخب٣ِ اػت وٝ دس لؼٕت . ٔؼذٜ ثخـ٣ اص ػ٥ؼتٓ ٌٛاسؿ٣ اػتسزطاى هعذُ
.فٛلب٣٘ ؿىٓ ص٤ش د٘ذٜ ٞب لشاس داسد

ٍٞٙب٣ٔ وٝ غزا اص دٞبٖ فشٚ دادٜ ٣ٔ ؿٛد اص ٔش٢ ػجٛس وشدٜ ٚ ثٝ ٔؼذٜ ٣ٔ سػذ .
دس ٔؼذٜ غزا ثٝ حبِت ٥ٕ٘ٝ ٔب٤غ تجذ٤ُ ٣ٔ ؿٛد، ػپغ ثٝ سٚد٠ وٛچه ٔٙتمُ 

.٣ٔ ؿٛد تب ث٥ؾ تش ٞضٓ ؿٛد
ْ ٞب٢ ٔجبٚس ٚ غذد ِٙفب٢ٚ تأث٥ش ثٍزاسد  ٔتبػتبص  )ػشعبٖ ٔؼذٜ ٣ٔ تٛا٘ذ ثش ا٘ذا

(دٞذ
ْ ٞب٢ ٔجبٚس ٔب٘ٙذ • ػشعبٖ ٔؼذٜ ٣ٔ تٛا٘ذ اص عش٤ك ال١٤ ث٥ش٣٘ٚ ٔؼذٜ ثٝ ا٘ذا

 .، ٔش٢ ٤ب سٚدٜ ٔٙتـش ٌشدد(پب٘ىشاع)ِٛصإِؼذٜ 
ْ ٞب ٘فٛر ٣ٔ وٙٙذ• َ ٞب٢ ػشعب٣٘ اص عش٤ك خٖٛ ثٝ وجذ، ؿؾ ٞب ٚ ػب٤ش ا٘ذا  .ػّٛ

َ ٞب٢ ػشعب٣٘ ٕٞچ٥ٙٗ اص عش٤ك دػتٍبٜ ِٙفب٢ٚ دس غذد ِٙفب٢ٚ ػشاػش • ػّٛ
.ثذٖ ٔٙتـش ٣ٔ ؿٛ٘ذ





:عَاهل خطز سزطاى هعذُ
 ػفٛ٘ت ٔؼذٜ ثب ثبوتش٢ ٥ّٞىٛ ثبوتشپ٥ّٛس٢
 ٜاثتال ثٝ ٌبػتش٤ت ٔضٔٗ ٔؼذ
ػبَ 50ػٗ ثبال ث٥ؾ اص
 جٙغ ٔزوش
 سسط٤ٓ غزا٣٤ پشٕ٘ه وٓ ٥ٜٔٛ ٚوٓ ػجض٤جبت ٔلشف فؼت فٛدٞب٥٘ٚض ٔلشف غزاٞب٢

أبدٜ ٚدٚد٢ ؿذٜ ٚغزاٞب٢ ٔب٘ذٜ ٕٚ٘ه ػٛد ؿذٜ 
(پش٥٘ؼ٥ٛص) وٓ خ٣٘ٛ
 ٖػ٥ٍبس وـ٥ذ
ٔتبپالص٢ سٚدٜ ا٢
پ٥ِٛپٛص آد٘ٛٔبتٛص
ٞب٢ ال٥ب٘ٛع آساْ، اػپب٥٘ب٣٤ ٞب ٚ : ٘ظاد ٗ ػشعبٖ ٔؼذٜ دس آػ٥ب٣٤ ٞب، جض٤شٜ ٘ـ٥

آٔش٤ىب٣٤ ٞب٢ آفش٤مب٣٤ تجبس ؿب٤غ تش اص آٔش٤ىب٣٤ ٞب٢ ػف٥ذپٛػت غ٥شاػپب٥٘ب٣٤ اػت
ٌشٜٚ خ٣٘ٛA



ٝ ٞب٢ ػشعبٖ ٔؼذٜ ب٘ ػال٤ٓ ٚ ـ٘

ٜػٛء ٞبضٕٝ ٤ب ٤ه احؼبع ػٛصؽ دس ٔؼذ
آسٚؽ صدٖ•
حبِت تٟٛع ٚ اػتفشاؽ•
٘فخ ٔؼذٜ ثؼذ اص غزا•
وبٞؾ ٚصٖ غ٥شلبثُ تٛج٥ٝ•
احؼبع دسد ٤ب ٘بساحت٣ دس ؿىٓ•
اػٟبَ ٤ب ٤جٛػت•
وٓ خٖٛ وٓ ؿذٖ اؿتٟب•
احؼبع ضؼف ٚ خؼت٣ٍ•
(ٔذفٛع ػ٥بٜ)خٛ٘ش٤ض٢ ٚ اػتفشاؽ خ٣٘ٛ ٤ب ٚجٛد خٖٛ دس ٔذفٛع •
(آػ٥ت ثذخ٥ٓ)ٚسْ ؿىٓ ٘بؿ٣ اص ا٘جبؿتٝ ؿذٖ ٔب٤غ ٚ ػِّٟٛب٢ ػشعب٣٘ •



:پ٥ـ٥ٍش٢ اصػشعبٖ ٔؼذٜ

ٝ٘ٔلشف وبف٣ ػجض٢ ٞب ٚ ٥ٜٔٛ ٞب ثلٛست سٚصا
اػتفبدٜ اص ٤خچبَ ثشا٢ ٍٟ٘ذاس٢ اص ٔٛاد غزا٣٤ فبػذ ؿذ٣٘•
ٔلشف غالت ٕٞشاٜ ثب ػجٛع ٚ ف٥جشٞب٢ غزا٣٤•
اجتٙبة اص خٛسدٖ غزاٞب٢ دٚد٢ ؿذٜ ٚ وبٞؾ ٔلشف تشؿ٣ ٞب•
وبٞؾ ٔلشف ٌٛؿت لشٔض ٚ ٌٛؿت وجبة ؿذٜ س٢ٚ ؿؼّٝ ٔؼتم٥ٓ •

آتؾ
اجتٙبة اص ٔلشف اِىُ•
پختٗ ٔٛاد غزا٣٤ ثلٛست آة پض وشدٖ، ثخبس آة•
داؿتٗ فؼب٥ِت ف٥ض٤ى٣ ٔٙظٓ سٚصا٘ٝ•
ٔشاجؼٝ ثٝ ٔشاوض ثٟذاؿت٣ دسٔب٣٘ ٚ ٤ب پضؿه دس كٛست داؿتٗ •

ػبثمٝ ػشعبٖ ٔؼذٜ دس خ٤ٛـب٘ذاٖ دسجٝ ٤ه







سٚؿٟب٢ تـخ٥ق

َؿٕبسؽ وبُٔ ػِّٟٛب٢ :ثشسػ٣ پبساو٥ٙ٥ّه+ٔؼب٤ٙٝ ثب٣ٙ٥ِ ٚؿشح حب
ا٘ذٚػىٛپ٣ -آصٖٔٛ ثّغ ثبس٤ٓ-خ٣٘ٛ ٥ٔٚضاٖ ٌّٕٞٛٛث٥ِٛٗ آصٖٔٛ ٌب٤بن 

ػ٣ ت٣ اػىٗ-ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداس٢-فٛلب٣٘



سٚؽ ٞب٢ دسٔب٣٘

دسٔبٖ ػشعبٖ ؿبُٔ دسٔبٖ ٔٛضؼ٣ ٤ب دسٔبٖ ػ٥ؼت٥ٕه اػت:
ٖ ٞب٢ ٔٛضؼ٣ ا٘ذ: دسٔبٖ ٔٛضؼ٣ جشاح، . ػُٕ جشاح٣ ٚ پشتٛدسٔب٣٘، دسٔب

ٚلت٣  . ػشعبٖ ٔٛجٛد دس ٔؼذٜ ٤ب اعشاف آٖ سا ثشداؿتٝ ٚ ٤ب ٘بثٛد ٣ٔ وٙذ
ػشعبٖ ٔؼذٜ ثٝ د٤ٍش ثخؾ ٞب٢ ثذٖ ػشا٤ت وشدٜ ثبؿذ، دسٔبٖ ٔٛضؼ٣ 

ٝ وبس ٌشفتٝ  ٕٔىٗ اػت ثشا٢ وٙتشَ ث٥ٕبس٢ دس آٖ لؼٕت ٞب٢ خبف ث
 .ؿٛد
داس٢ٚ آٖ ٚاسد . ؿ٣ٕ٥ دسٔب٣٘، دسٔبٖ ػ٥ؼت٥ٕه اػت :دسٔبٖ ػ٥ؼت٥ٕه•

جش٤بٖ خٖٛ ؿذٜ ٚ ػشعبٖ سا دس ػشاػش ثذٖ ٘بثٛد وشدٜ ٚ ٤ب آٖ سا ٟٔبس 
 .٣ٔ وٙذ



سرطان پستان یکی از سرطان های شایع است که در صورت 
تشخیص به موقع بیماری ، شانس درمان موفقیت آمیس و زنذه 

  .مانذن بیمار بسیار افسایش می یابذ

ضرطاُ ضیْٔ



-      سي تاال
سطح تاالی فاکتَر رضذ ضثِ اًسَلیٌی در خَى سًاى پیص اس یائسگی-
سطح تاالی استزٍصى در خَى سًاى قثل اس یائسگی-
ساتقِ قثلی اتتال تِ سزطاى سیٌِ ٍ یا تزخی هَارد غیز طثیعی دیگز در تافت سیٌِ-
اضافِ ٍسى ٍ چاقی خػَغاً تعذ اس یائسگی-
سًذگی تی تحزک ٍ فعالیت تذًی کن-هػزف الکل                                               -
:افشایص هَاجِْ سًاى تا َّرهَى استزٍصى کِ در ضزایط سیز رخ هی دّذ-
سالگی ۱۳قاعذگی قثل اس دٍرُ تزٍس اٍلیي -
سالگی 5۱یائسگی تعذ اس -
استفادُ اس درهاى جایگشیٌی َّرهَى تا استزٍصى-
.سالگی تَدُ است ۳0افزادی کِ در طَل سًذگی تاردار ًطذُ اًذ ٍ یا اٍلیي تارداری آًْا تعذ اس -

(تستگاى درجِ یک)ساتقِ خاًَادگی سزطاى پستاى -       
(جْاى غزب) اختالف جغزافیایی  -(                             ًذاضتي سایواى)ًَلی پاریتِ -
ّای دیگز سزطاى-اثزات َّرهًَی                                                 -
خین پستاى تیواریْای خَش-(                          چزتی ٍ گَضت) رصین غذایی -
تاتص اضعِ یًَیشاى  -ّا                                                         ٍیزٍس-
(هضطزب) ضخػیت  -ًَع تافت پستاًی                                              -

عوامل خطر زا



ِیز تغلس ٍٔجَد تَدُ ٍ یا افشایص ضخاهت در پستاى ٍ یا ًاحی
تزضح ضفاف یا خًَی اس پستاى
                                                   ریشی در ًَک پستاى ِ پَست
   فزٍرفتي ًَک سیٌِ تِ داخل
                                                                    ٌِقزهشی ٍ یا تَرم سی
فزٍ رفتگی پَست پستاى کِ در آى پَست، حالتی ضثیِ تِ پَست پزتقال پیذا هی کٌذ.
 پستاى کِ هَجة هتفاٍت ضذى آى تا پستاى دیگز ضَد تغییز ضکلٍقَع.
  ٍ تحزیک پَست یا تغییزاتی هثل چزٍک ضذى، فزٍرفتي، پَستِ پَستِ ضذى، یا چیي

چزٍک
داًِ ضذى پَست ِ پطحاُ گزهی، قزهشی، ٍ تَرم ّوزاُ تا جَش ٍ داً

:عالئم سرطان سینه 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%DA%A9%D9%84


سخن در پَست پستاى کِ تْثَد پیذا ًکٌذ
ّا تِ داخل کطیذُ ضذى یا تزگطتي ًَک پستاى
قزهشی ٍجَش در اطزاف ًَک پستاى
ریشی یا تزضح اس ًَک پستاى خَى
کطیذُ ضذى پَست پستاى
تَرم ٍ احساس تَدُ در سیز تغل
ٍریذّایی ٍاضح رٍی پستاى
عالئن تَهَرّای ثاًَی در جاّای دیگز



ج٘رً تازٗ                                                                                   

ٔٔ زیر تغو   ٗج٘ز ج٘زٓ ٗ یا افسایع ضراٍث زر پطحاُ ٗ یا ّاحی
جرغح غفاف یا ذّ٘ی از پطحاُ                                               

ٔ ریسی زر ّ٘ک پطحاُ    پ٘ضح
فرٗرفحِ ّ٘ک ضیْٔ تٔ زاذو                                                  

قرٍسی ٗ یا ج٘رً ضیْٔ     
فرٗ رفحگی پ٘ضث پطحاُ کٔ زر آُ پ٘ضث، حاىحی غثیٔ تٔ پ٘ضث پرجقاه 

.پیسا ٍی کْس
.ٗق٘ع جغییر غکو پطحاُ کٔ ٍ٘جة ٍحفاٗت غسُ آُ تا پطحاُ زیگر غ٘ز
جحریل پ٘ضث یا جغییراجی ٍثو چرٗك غسُ ، فرٗرفحِ، پ٘ضحٔ پ٘ضحٔ 

غسُ، یا چیِ ٗ چرٗك
گرٍی ، قرٍسی، ٗ ج٘رً َٕرآ تا ج٘ظ ٗ زأّ زأّ غسُ پ٘ضث پطحاُ

زذٌ زر پ٘ضث پطحاُ کٔ تٖث٘ز پیسا ّکْس





 

اضث کٔ تا  ضرطاُضرطاُ پ٘ضث ّ٘ػی 
.  ج٘جٔ تٔ ّ٘ع ضي٘ه پ٘ضحی رخ ٍی زٕس

یکی از ٌٍٖ جریِ زالیيی کٔ افراز تٔ 
ضرطاُ پ٘ضث ٍثحال ٍی غّ٘س، قرار 

 فراتْفع پرج٘زر ٍؼرض گرفحِ 
.  اضث ذ٘رغیس

ضرطاُ پ٘ضث

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF


 ماوراء بنفش اشعه(UV: ) ّٔ٘رذ٘رغیس اغؼ

ج٘غگآ ٗ ض٘ذحگی تر رٗی پ٘ضث .

ػفّ٘ث تا اّ٘اع ذاصی از ٗیرٗش پاپیيٍ٘اي اّطاّي .

جَاش تا ارضْیک زر ٍحیط کار .

اىحٖاب ٍسٍِ پ٘ضث یا زذٌ پ٘ضث .

 تیَاری ٕایی کٔ پ٘ضث را ّطثث تٔ پرج٘ ذ٘رغیس حطاش ٍی              کْْس، ٍاّْس

(  زاىی)زرٗزرٍا پیگَْح٘زًٗ، آىثیْیطٌ 

  ضْسرًٗ ذاه ضي٘ه تازاه

  زرٍاّی ٘ پرج

ٗضؼیث پسغکی، یا زارٗیی کٔ ضیطحٌ ایَْی را از تیِ تثرز  .

 ضرطاُضاتقة غرصی از یک یا چْس ّ٘ع 

 پ٘ضث  ضرطاُپیػیْة ذاّ٘ازگی

عوامل خطرزا

http://www.ncii.ir/
http://www.ncii.ir/


ٔ              زاری اضث کٔ تر رٗی پ٘ضث ٗ  :اکتینیک كراتوزيس جٍ٘٘ر جرث ٗ پ٘ضح
ٔ ذص٘ؼ ص٘رت  ٍؼَ٘اًل زر ّ٘احی کٔ زر ٍؼرض ّ٘ر ذ٘رغیس اضث ت

ٔ ٕاي قرٍس . ٗ پػث زضث ٕا ایجاز ٍی              غ٘ز جٍ٘٘ر ٍَکِ اضث تٔ غکو زىَ
ٔ ص٘رت جرک یا . جیرٓ یا قٖ٘ٓ              ای تر رٗی پ٘ضث ظإر غ٘ز َٕچْیِ ت

ٔ ٗج٘ز ٍی              آیس زر  . پ٘ضث اّسازی ىة پاییْي کٔ ذ٘ب َّی              غ٘ز ّیس ت
ٔ              زار ٍی              ج٘اّْس تٔ  ص٘رت زرٍاُ ّػسُ، ٍقسار کَی از ایِ زائسٓ              ٕای پ٘ضح

.ضي٘ه ضْگفرغي جثسیو غّ٘س ضرطاُ

ٔ              زار یا ضریَی اضث کٔ  (:Bowen)بیماري بوون  ٔ ٕاي پ٘ضح ّ٘ػی از زىَ
ضي٘ه اضک٘آٍ٘ش   ضرطاٍُی              غ٘ز کٔ ٍَکِ اضث تٔ تر رٗی پ٘ضث جػکیو 

.  جثسیو غ٘ز

. آفحاب ض٘ذحگیضاتقٔ . 2                                                . پ٘ضث رٗغِ-1

آب ٗ ٕ٘ای آفحاتی ٗ   -4   قرار گرفحِ تیع از حس زر تراتر ّ٘ر آفحاب          -3
. یا آب ٗ ٕ٘ای ٍْاطق ٍرجفغ

ضایؼات پیع ضرطاّی    -6                                                       . ذاه ٕا-5
. پ٘ضث

ضیطحٌ ایَْیضؼف -  8.                       ضاتقٔ قثيی اتحال تٔ ضرطاُ پ٘ضث-7

قرار گرفحِ زر ٍؼرض جػؼػغ-9

http://www.ncii.ir/
http://www.ncii.ir/
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C


 از اٗاضط )تٖحر اضث از آفحاب تیِ رٗز، ٕر جا کٔ ٕطحیس، زر اٍاُ تاغیس
، مٔ از UVَٕچْیِ تایس ذ٘زجاُ را از اغؼٔ (. صثح جا اٗاذر تؼس از ظٖر

 UVاغؼٔ. رٗی ٍاضٔ، آب، ترف ٗ ید ٍْؼنص ٍي غ٘ز، ٍحافظث کْیس
.ٍی              ج٘اّس از ىثاش رٗغِ، غیػٔ جي٘ی اجٍ٘ثیو، پْجرٓ               ٗ اتر ػث٘ر کْس

 زار پِٖ ٗ ػیْک ٔ ٔ              ٕایي تا تافث ٍحکٌ، کالٓ ىث از ىثاش آضحیِ تيْس از پارچ
.  را ٍي گیرز، اضحفازٓ مْیس UVآفحاتی کٔ جي٘ي اغؼٔ 

ضرطاُمرً ضسآفحاب ٍي ج٘اّس از . از کرً ٕای ضسآفحاب اضحفازٓ کْیس 
ترای  )پ٘ضث جي٘گیری کْس، ٍرص٘صًا مرً ضسآفحاب تا طیف تاال 

حساقو ( SPF)تا ػاٍو ٍحافظ ّ٘ر( UVB ٗUVAجي٘گیري از اغؼٔ 
، ٗىی تاز ٌٕ تایس از ّ٘ر ذ٘رغیس پرٕیس کْیس ٗ ترای ٍحافظث از 15

. پ٘ضححاُ ىثاش ٍْاضة تپ٘غیس

 ُٕای ترّسٓ غس              ِ (  ض٘الریً٘)از اضحفازٓ از الٍپ              ٕای ذ٘رغیسی ٗ ضاى
تپرٕیسیس

پیػگیری

http://www.ncii.ir/


http://www.google.com/url?url=http://www.tebyan-zn.ir/News-Article/healthy_safe_life/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA/2012/8/16/73130.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ANe0VM7yLYnrUqLfg7gL&ved=0CC0Q9QEwDA&sig2=JefZhA7OFPIw1vVXx12jyw&usg=AFQjCNFtBjDmV4Z_MfWp9ZyXrqQq5KSfYw



